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Verslag van de vergadering van 22 januari 2018 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Afwezig met kennisgeving: Michiel, Frans 
Aanwezig: Ans, Harry, Henrie, Paul, Anco, Joep, Henk, Wies vanaf 21.40 uur en 
Ellen  
Gasten: Willem van Woerkom en Jan Zaagman 

 
2. Uitleg “Buurtpreventie” door Willem van Woerkom  

Willem is in Drunen betrokken geweest bij de opzet van het project 
‘buurtpreventie’. Omdat dat mogelijk ook voor Beek en Donk interessant kan zijn, 
komt Willem toelichting geven.  

Buurtpreventie heeft in de eerste plaats een preventieve en signalerende functie; 
burger attent maken op bijvoorbeeld inbraakgevoelige situaties, extra opletten in 
vakantietijd en voorlichting geven op evenementen.  

In gemeente Heusden werkt buurtpreventie nu als een zelfstandig opererend 
orgaan met inmiddels 80 vrijwilligers. De gemeente financiert dat samen met 
woningbouwvereniging.  

Veiligheid van vrijwilligers staat altijd voorop. Ze werken altijd met minimaal twee 
personen, zijn in bezit van portofoon, speciale lampen en legitimatiebewijs. 
Vrijwilligers zijn gescreend door de politie. Vrijwilligers werken zowel in binnen- en 
buitengebied en worden bij voorkeur in hun eigen woonwijk ingezet. Er is altijd 
rechtstreeks contact met de surveillancewagen die in actie kan komen bij acute 
situaties.  

In Beek en Donk zijn Whatsapp groepen al hier en daar actief maar de vraag is wat 
daar het resultaat van is. Dat is nog niet goed bekend. In Drunen hebben ze die 
groepen ook nog en het vult elkaar wel aan.  

De dorpsraad wil graag de veiligheidscoördinator van de gemeente Laarbeek 
uitnodigen om een en ander te bespreken en in kaart te brengen.  

Jan is geïnteresseerd om dit project voor Beek en Donk op te gaan starten en zal 
samen met Ans met de gemeente in gesprek gaan. Doelstelling is om hier (op 
termijn) een Laarbeek-breed project van te maken.  

Wordt vervolgd! Volgende keer weer op de agenda!  
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3.  Mededelingen 

Ans heeft met Paul bij gemeente gesproken over project zonnepanelen.  

Met zo’n 20 andere gemeentes hier in de buurt is een project gestart met als doel 
zonnepanelen breed onder aandacht publiek te brengen. Er is veel beloofd maar er 
komt vooralsnog niks van de grond. Gesproken met Briels die aangaf dat een aantal 
gemeentes zijn nog niet zo ver zijn met de aanbesteding.  

Laarbeek onderscheidt zich van andere gemeenten in die zin dat zij geld beschikbaar 
heeft om haar burgers een lening kunnen geven om zonnepanelen aan te schaffen.  

Plan op dit moment is om voor maart een nieuw schrijven  vanuit gemeente te doen 
uitgaan met aansluitend bijeenkomst.  

Tevredenheid werking “buurtidee” (zie bijgevoegde lijst met projecten) 

Vanuit Dorpsraad leefbaarheidsinitiatief warm hart toegedragen. Veel werk in 
gestopt.  

Verschil buurtidee en leefbaarheidsinitiatief is niet helemaal helder. Gemeente kan 
dat niet goed uitleggen. Wordt ook niet duidelijk na bekijken van het overzicht.  

Het loopt nu allemaal tot grote ergernis erg door elkaar heen.  

Ans legt contact met gemeente en gaat het gesprek over dit onderwerp aan. Legt 
eerst contact met overige dorpsraden om te bespreken hoe zij hier in staan.  

 
-  “wensboomlijst” van Joep en Henk  

In het kader van ‘Laarbeek 20 jaar’ mochten burgers hun wensen voor Laarbeek in 
boom hangen. Leden van de Dorpsraad is verzocht om deze lijst goed te bekijken en 
daar drie punten uit te kiezen die het meest belangrijk lijken. In de vergadering van 
februari wordt er dan een keuze gemaakt welke wens we gaan realiseren. 

Aan alle leden wordt gevraagd om voor de volgende vergadering drie punten aan te 
leveren!  

 
-  actiepuntenlijst 

Werkgroep Lagerhuisdebat komt binnenkort bij elkaar om samen te brainstormen 
over de opzet.  

Afvalstoffentarieven Laarbeek, heeft Van Zeeland nog contact gehad met de 

Voorbeemd? Nee, dat heeft hij niet gedaan en dat wordt wel van hem verwacht. Actie: 

Van Zeeland vragen dat alsnog te doen.  
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Joep en Harry gaan opzet bijeenkomst zoals gepland Zorg en Welzijn Coördinatie 
oppakken om dat alsnog door te laten gaan.  

Joep en Ans hebben gesprek met Peter Kuys van Vierbinden gehad. 
Dorpsondersteuners zijn belangrijk voor Dorpsraden maar we merken dat die steeds 
minder tijd krijgen hiervoor. Als gemeente dit belangrijk vinden zullen ze het ook 
moeten faciliteren. 

Jaarplan maken door Dorpsraad met speerpunten waardoor we beter kunnen 
inschatten wanneer aanwezigheid dorpsondersteuner wel/niet gewenst is. Dat zorgt 
voor een meer efficiënte inzet.  

Actiepunt volgende vergadering: Jaarplan maken 

 

Ans en Joep zouden met Parkmanagement contact opnemen, die actie blijft staan. 
Agenda’s worden getrokken.  

Briels toelichting duurzaamheid stellen we uit naar februari/maart als de bijeenkomst 
voor mensen staat gepland.  

Ans neemt contact met Lydia voor Buurtidee 

Fietsoversteekplaats Lieshoutseweg; afgelopen woensdag bijeenkomst geweest, 
knelpunten besproken. 

Leonarduskerk 

Henrie contact gelegd met contactpersoon  parochiebestuur en die ziet gesprek niet 
zitten. Die route is derhalve gestopt. Afspraak gemaakt met twee mensen 
initiatiefwerkgroep en burgemeester en daar is Joep bij. Donderdag 6 februari.  

Datum etentje is vastgesteld 6 april!  

 

4.  Inkomende en uitgaande post 

IN: 

17.12.21 Factuur MooiLaarbeekkrant Nieuwjaarswens 

17.12.23 Evaluatieverzoek display snelheidsmetingen 

17.12.28 Gemeente Laarbeek Uitnodiging Cursus Politiek 

18.01.03 Bijwonen vergadering 22 januari W. van Woerkom Buurtpreventie  

18.01.08 Project Visvijver 
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18.01.09 Projecten “Buurtidee” 

18.01.10 Bijwonen BOA vergadering van 22 januari  

18.01.11 Uitnodiging Vierbinden Netwerk versterken 

18.01.16 Uitnodiging Gemeente Overleg communicatie Mooilaarbeekkrant   

18.01.22 “Te hard rijden” Dorpsplatform Aarle-Rixtel 

 UIT: 

17.12.30 Uitnodiging W. van Woerkom Buurtpreventie vergadering 22 januari 

18.01.03 Uitnodiging gemeente vergenwoordigers vergadering 22 januari  

18.01.09 Dank aan Lydia Bongenaars en juiste gegevens dorpsraad 

5.  Mededelingen uit commissies  
 
-  Verkeer  

Gesprek gemeente goed verlopen. 

Bij Sparta 25 komt er een driedimensionaal oversteekpunt. Bekeken wordt of het 
parkeerterrein geëgaliseerd kan worden. Wordt ook enigszins heringericht om te 
zorgen dat mensen dat zebrapad ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Gemeente 
gaat een plan maken. 

Brug Mgr Verhagenstraat, dat gebied wil ook 30km zone opzetten. Dorpsraad wil 
ondersteunen maar niet uitvoeren. Verzoek vanuit Klokhuis ook om 30 km zone, 
gesprek na vakantie. Ook Voorbeemd heeft interesse. 

 
   -  WMO  

Afgelopen dinsdag Joep voor de eerste keer mee geweest en als positief ervaren. 
Zal vaker gaan.  

6. Dorpsondersteuner  

 Beek en Donk krijgt vanaf februari een nieuw team Zorg en Welzijn. Hetty Hendriks gaat 

als WMO consulente naar Lieshout en Mariahout. Hiervoor komen Hilde van Griensven en 

Monique Gubbels terug samen met Peter Boogaards en mij als Dorpsondersteuner vormen 

wij dan het team. 

Tim en ik hebben het plan wat gemaakt is voor herstel visvijver samen met bestuur 

visvereniging ’t Geduld met wethouder en ambtenaren besproken. De gemeente gaat een 
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voorstel doen. Er komt garen op de klos . Alle in het plan genoemde verbeteringen zullen 

hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd mogen worden. 

Jongerenwerk van Boemerang gaat door. Er zijn drie nieuwe mensen gevonden die het 

overnemen van het oude bestuur. Dat zijn Diego Bloemendaal, Wendy Aikema-Struijk en 

Corinne Pennings ( zij is ook de trekker van de goede website Appeltje eitje). Is het 

tienercentrum vinden naast Boemerang sinds eind vorig jaar ook plaats : activiteiten van de 

groep Join us ( een groep voor jongeren die moeilijk contact maken), een kinderdagverblijf 

van Goo ( voorheen Fides) voor wat oudere jeugd ( 8-12 jaar) en ons jongerenwerk houdt 

er kantoor. 

Vierbinden is voor het jongerenwerk maar ook voor andere vrijwilligers bezig met VOG 

verklaringen. 

Binnenkort overleg over de Snelheidsdisplay van de gemeente. 

Dorpsondersteuning steeds meer betrokken bij Vluchtelingenwerk.  Er is een nieuwe 

leidraad, een Vrijwilligers ABC en een archiefmap ontwikkeld. WE komen op dit gebied nog 

vrijwilligers te kort , mochten jullie iemand weten dan graag doorgeven aan mij. 

Emile Nagel , zakelijk leider gemeenschapshuizen is zoals bekend weg bij Vierbinden. Hij 

wordt tijdelijk waargenomen door Wim Marcus en Joost van Wijk nu beheerder van 

Dorpshuis Lieshout. Zij beiden maken een plan over de voortgang en het beleid van de 

gemeenschapshuizen. 

Er komt dit jaar een 4e Gezondheidsrace . Binnenkort verschijnt een oproep in de 

MooiLaarbeekkrant waarbij verenigingen zich kunnen melden. 

Naast een 30 km actie komt er ook een BIN ( Watts app ) voor veiligheid in de Lelie- en 

Margrietstraat. 

7.  Wat verder ter tafel komt  
 

Advies aan Henrie om informatiepunten (zoals bij medische centrum) goed up to 
date maken en houden.  

Joep: eerste klant van taalhuis is gearriveerd 

Anco zal volgende vergadering er weer zijn.  
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8.  Sluiting 
  

Ans sluit de vergadering om 22.22 uur 

Volgende vergadering staat gepland op 19 februari 2018 om 20.00 uur 
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