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  Notulen vergadering de Dorpsraad Beek en Donk maandag 18 september 2017.  

 

Aanwezig: Harry, Wies, Frans,  Joep, Michiel, Arjan, Henri, Tim, Paul, Ans 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Ans opent iets later de vergadering. Ans bedankt Wies voor zijn inzet als voorzitter. De 
agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
  
- Ans en Wies zijn naar de opening van de plantenbakken bij de Regt geweest. Het is 
openbaar, dus niet alleen voor bewoners. De Dorpsraad zal op de nieuwe borden wel 
vermeld worden, was nu niet het geval.  
-Opening laola veld bij Sparta zijn Wies en Ans ook geweest. Dit is vrij toegankelijk, poort 
blijft open. 
-Wies: Heeft Nikki al een voorstel gedaan naar aanleiding van uitslagen Van Tip Mooi 
Laarbeek ? Komen we op terug.  
-Michiel: Bij het parkje achter De Regt staan geen vuilnisbakken. Ans zal Monica benaderen 
voor plaatsing. Gemeente zorgt voor lediging. 
  
 
3.  Inkomende en uitgaande post juni/september 2017 
 
IN: 
17.08.09   Info Scootmobiel 
17.08.14 Adreswijziging BV Beekse Akkers 
17.08.18 Uitnodiging opening Laola veld Sparta’25 
17.08.22 MooiLaarbeekkrant uitnodiging DB 22 september 
17.08.23  Vooraankondiging “Wegwijzer Laarbeek” (bekijken en opmerkingen 
doorgeven)  
17.09.01 Dienstregeling Hermes (nadere info volgt) 
17.09.04 Vertrek E. Nagel bij Vierbinden 
17.09.15 Uitnodiging glasvezelnetwerk 20 september (geen deelname Dorpsraad) 
17.09.01 Uitnodiging opening o.a. Super Sociaal 2 oktober. (Ans en Paul gaan)   
  Folders voor Hondenbezitters ( uitgedeeld en te verkrijgen bij gemeente 
Laarbeek)  
UIT: 
17.07.26 Bestuurswisselingen Dorpsraad Beek en Donk 
17.08.09 Antwoord scootmobiel  
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17.08.30 Gemeente Laarbeek planning vergadering dorpsfora Laarbeek 3 oktober 
17.09.01 Reactie op dienstregeling Hermes 
 
4.   Mededelingen uit commissies  
 
-Verkeer  
Wies: In de vakantie zijn er 3 besprekingen geweest. Voorstel om verschillende acties uit 
te zetten. Snelheidsmeting, rondom scholen en 2 buurten (Leliestraat , Irisstraat, 
Voorbeemd).  
Het is de bedoeling dat school/kinderen er zelf aan meewerken en dat De Dorpsraad het 
faciliteert, de voorwaarden schept. Anne Slaets gaat de conceptbrieven schrijven. Ook zal 
er aandacht zijn voor het oversteken van leerlingen van het Commanderij college naar de 
noodlokalen aan de andere kant van de straat.  
Sticker actie 30 km per uur.  
Parkeeractie; werkt met het uitdelen van rode en groene kaarten 
Knelpunten met kinderen bespreken 
De uitgezetten acties brengen geen kosten met zich mee. 
Volgens Arjan stopt het brigadieren bij de Raagten ( op last van de politie)  omdat 
kinderen het niet zelfstandig mogen doen, er moet een volwassene bij zijn die de 
opleiding( tot brigadieren)  heeft gedaan. Nu zijn er twee vlaggen geplaatst.  
-Infoschermen 
Frans; Gedurende de  vakantie is hier verder niets mee gedaan. Misschien is het een idee 
om bij  Jos Verschuren iets te doen, daar zitten ook veel mensen even te wachten. 
Volgende keer komt dit terug.  
- Wmo 
Harry; Wegwijzer Guido Laarbeek is veranderd in Wegwijs Laarbeek. Website 
www.wegwijzerlaarbeek.nl Verzoek aan de leden om hier eens naar te kijken. En evt 
op/aanmerkingen naar Nicky van de Ven ( Vierbinden) sturen, die coordineert dit. Eind 
september komt nog een grote publiciteitsactie. 
Opmerkingen van kleinschalige zorgondernemers zijn door de WMO raad voorgelegd aan 
de wethouder. Rianne Schwillens gaat de teams coordineren en gaat dit oppakken. De 
gesignaleerde knelpunten worden ter info doorgestuurd naar de leden door Harry. 
Stuk zorgvisie 2030  is voorgelegd aan de WMO-raad. Deze zullen nog een 
reactie/adviezen geven richting de gemeente hierover. 
Joep vraagt zich af hoe het zit met de uitvoering jeugdwet gezien de recente artikelen 
hierover in de media.  Ook in Laarbeek ervaren ze de druk die er is.  Er is zelfs een 
wachtlijst voor crisisplekken. Alle betrokken organisaties trekken aan de bel. 
 
 
5.   Ideeën van de dorpsraad voor 20 jaar Laarbeek  
 
Het programma voor zondag 8 oktober is nagenoeg rond. Er komen verschillende 
optredens, er zijn kinderactiviteiten, een frietkar, er worden hamburgers gebakken voor 
het goede doel etc etc.Er is in geval van slecht weer een plan B  
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De gemeente zorgt voor de PR van deze dag. Er is al een vooraankondiging geweest.  
 
6.   Op 3 oktober Dorpsraden overleg met gemeente Laarbeek nadenken over 
bespreekpunten.  
 
-Bespreekpunt is in ieder geval de bekendheid van de dorpsraden onder de burgers. Uit  
de enquete in de MooiLaarbeek bleek dat er onvoldoende bekendheid is.  
-Harry zal nog even op de lijst nakijken welke andere bespreekpunten er eerder al 
genoemd zijn en die nu ( opnieuw) aan de orde moeten komen indien ze nog actueel zijn. 
-N615/ N279 
-Dienstregeling Hermes 
Als er nog punten zijn dan graag doorgeven, dit kan tot vrijdag 22 september. 
 
7.   Bestuurswisselingen 
 Is definitief afgerond. De wijzigingen binnen het bestuur zijn formeel aan instanties 
doorgegeven. Dit mag dus van de agenda af.  
 
8.   Dorpsondersteuner 
 
-25 september is er een bijeenkomst over schuldhulpverlening. Ans zal het doorsturen.  
-Tim en Henri zijn in gesprek geweest met  Visvereniging Het Geduld. De visvijver is aan 
het verzakken/verpauperen. Hierna is er overleg geweest met de wethouder, Tonny 
Meulensteen. Die heeft wat toezeggingen gedaan om onderhoud aan te pakken. Verder is 
er ook intern bij de vereniging onder Hugo van Schijndel veel bereidheid om als vereniging 
mee te denken om het geheel weer mooier te maken. Via fondsen gaat men proberen 
wat extra middelen te genereren om wensen gedaan te krijgen zoals bijvoorbeeld een 
brug.  
-23 september is het burendag  
-Op Vierbinden  wordt een steeds groter beroep gedaan in verband met 
vergunninghouders die een particpatie traject moeten doorlopen. Monique Riemeijer 
gaat cursussen begeleiden. 31 gezinnen zijn/worden gehuisvest. Het stroomlijnen van dit 
proces is nodig. Paul attendeert Henri op een app waarbij je mensen in de 
omgeving/buurt kunt uitnodigen om te komen eten ( bevordert integratie)  Hij geeft de 
naam van de app door. 
-In de Voorbeemd blijven veel klachten van een aantal burgers bestaan. De burgemeester 
gaat met managers en met een aantal burgers rond om de situatie te bekijken. 
-Het gezin in de Leliestraatis goed geintegreerd. Ontevredenheid is er nog wel, over het 
hondepoepbeleid, parkeren, aantal drive in woningen worden verhuurd aan MOE-landers. 
-Dementievriendelijke dag aanstaande donderdag 21 september . Uitnodiging wordt 
doorgestuurd 
-Mokken staan er nog van De Dorpsraad. 
 
9.   Leefbaarheidsinitiatieven 
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Paul: 
-Vraag over Speelveldje Voorbeemd ( De Ratel) . Destijds is de vraag on hold gezet ivm 
drainage problemen. Is in eerste instantie dus een zaak van de gemeente om het veld op 
orde te krijgen. Nadien kunnen ze alsnog een verzoek indienen  en dan zal De Dorpsraad 
opnieuw meedenken over inrichting van het veldje. Lindy Heerkens is hierover 
geinformeerd.  
-AED betaling van 500 is afgerond. Komt te hangen aan de Vonderweg Oost 4 bij  Fam de 
Groot. 
-Aanvraag van de Zonnebloemis gehonoreerd; 500 euro toegezegd. 
 
-Aanvraag Social sofa in de Groene Long op verzoek van de Vierbinden. Henri heeft nog 
geen terugkoppeling gehad. Nut en noodzaak wordt aan getwijfeld binnen De Dorpsraad. 
De vraag is of de kosten opwegen tegen het effect en nut ervan. Ander initiatief 
ontwikkelen is het voorstel. Bijvoorbeeld connectie leggen met visvijver. Ans zal nog 
formeel antwoord geven aan Henri. 
-Aanvraag Nicky van de Ven (Vierbinden) ivm ondersteunen mantelzorgdag. Deze 
aanvraag is gemotiveerd afgewezen. 
-Paul heeft nog even navraag gedaan rondom plan alternatieve energie/zonne-energie 
van Buurtvereniging De Regt. Buurkracht ondersteunt dit initiatief. Aanstaande zaterdag is 
er een presentatie van buurtvereniging De Regt over dit thema. 
De commissie constateerd dat er vrij veel aanvragen voor leefbaarheidsintiatieven komen 
vanuit De Vierbinden. Het is niet de bedoeling dat de gelden voor de 
leefbaarheidsinitiatieven ingezet worden om de activiteiten van de Vierbinden mede te 
financieren. Kern is dat de burgers zelf met voorstellen/initiatieven kunnen komen. 
-De waterkar van het Piet van Thielplein is mede met middelen van De Dorpraad 
bekostigd. Naar nu blijkt zijn de bloemen/planten dood gegaan omdat ze geen water 
hebben gehad. Joep vraagt een en ander na aan Ties van Oorsouw. 
  
10. Wat verder ter tafel komt  
 
Paul: folder over het hondenpoepbeleid op de site zetten? We zijn er erg intensief mee 
bezig geweest. Graag, ook op facebook.  
Ans vraagt aan Harry of Ties van Oorsouw ons uitgenodigd heeft. Dit is niet het geval. Joep zal een 

mail sturen naar hem hierover.  

Corien geeft aan te willen stoppen met notuleren. Er zal naar vervanging gezocht worden. In 

oktober notuleert Harry, in november Corien voor de laatste keer..  

 
 
11. Sluiting 
  
Ans sluit om 21.50 de vergadering.  

     

Notulist Corien van de Plas 
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