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Vergadering maandag 24 september 2018  

 

Aanwezig: Ans, Wies, Michiel, Shqipe, Henrie, Frans, Joep, Tim, Henk, Ellen 
(notulist)  

Afwezig met bericht: Jan, Harry, Paul, 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Ans introduceert Chris Eekels  als aspirant lid van de Dorpsraad. Chris vertelt in het 
kort wie hij is en wat hij doet, als leerkracht bij het ROC. Wat hem beweegt om 
kennis te maken met de Dorpsraad. 

2.  Mededelingen 

-    Buurtpreventie 
-  Lagerhuisdebat 

-  Actielijst (zie bijlage) 

Harry zorgt ervoor dat de agenda voor de oktober vergadering naar de 
wethouder gestuurd wordt.  

De dorpsraad heeft een uitnodiging gehad voor uitreiking Vrijwilligers 
Compliment op 7 december 2018.  

Ans nodigt allen uit om na te denken of we als Dorpsraad iemand zouden willen 
nomineren (vereniging of persoon). 

Project visvijver: Tim weet daar op dit moment geen nieuws over te melden 
maar Henrie zal het op zich nemen om de actuele stand van zaken verder te 
onderzoeken.  

3.  Inkomende - en uitgaande post 

IN:  

18.06. Diverse berichten op Denktankvraag buurtpreventie (zie overzicht) 

18.06.29 Dank voor uitnodiging wethouder in vergadering september 
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18.07.17 Vooraankondiging Zorg voor Later 24 september 2018 

18.07.20 Gemeente Laarbeek Dementievriendelijke gemeenschap 21 september 2018 

18.08.06 MooiLaarbeekkrant Ontvangst stukje Lagerhuisdebat 

18.09.04 Vooraankondiging WoCom “Gebiedsvisie” 

18.09.11 Ontvangst Verplaatsing Lagerhuisdebat door Mooilaarbeekkrant 

18.09.13 Zorg voor Later, herinnering 24 september 

 

UIT:  

18.06.28 Antwoord op vraag gemeente kennismaken met Wethouder 
18.07.30 Stukje Lagerhuisdebat aan Mooilaarbeekkrant 
18.09.10 Verplaatsen Lagerhuisdebat MooiLaarbeekkrant 
 

- Ans heeft inmiddels kennis gemaakt met Monica Slaets  Aanstaande woensdag 
zitten Ans en Monica samen in een panel over de  Groenstrijd. Daar zal het vooral 
gaan over inwonersparticipatie. Iedereen is van harte welkom.  

- Lagerhuisdebat is uitgesteld naar 14 februari 2019 Henk legt opnieuw contact 
met Karim en daarna wordt met de rest van de mensen gecommuniceerd. Hij 
moet in eerste instantie in elk geval bij dit gesprek aanwezig zijn.  

- Buurtpreventie: Frans geeft aan dat het beetje moeizaam verloopt allemaal. Jan 
veel afwezig geweest waardoor dingen op de lange baan zijn geschoven. Negen 
aanmeldingen gehad waarvan eentje inmiddels afgevallen wegens verhuizing.  

- Contact opgenomen met Drunen om een soort informatie avond te gaan 
beleggen voor de geïnteresseerden. Gepland wordt om dat in oktober te gaan 
organiseren. Daarna wordt verder overlegd met elkaar. In november komt het 
terug op de agenda.  

4.  Mededelingen uit commissies  
 

Commissie Verkeer:  

- Op 24 juni afwijzing gekregen voor bloembakken Kapelstraat, naar aanleiding 
daarvan Wies naar gemeente gegaan en op 12 juli is beslissing  herzien! Vulling 
van de bloembakken moeten mensen zelf doen en daar is een aanvraag voor 
ingediend bij de Dorpsraad.  Bewoners moeten dan ook zelf het onderhoud gaan 
plegen!  
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Op 6 juli heeft Wies samen met Dorpsplatform een alternatieve zienswijze N279 
ingediend bij Provincie.  

- Op 23 augustus is door Gemeente toegezegd de oversteekplaats bijSparta’25   
opnieuw aan te leggen. Dit is inmiddels gebeurd.  

- Op 1 september heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van Mgr. 
Verhagenstraat ter voorbereiding op de “actie 30 km” op zaterdag 29 september.  

- Op 5 september is in het Ontmoetingscentrum een bijeenkomst geweest met 
28 bewoners van de Kapelstraat ter voorbereiding  “actie 30 km” op 26 
september. Ook ZLTO was aanwezig zij gaan alternatieve route voorstellen voor 
groot Landbouwverkeer.  

- Tot en met vandaag is nog geen definitieve reactie ontvangen m.b.t. het 
onderzoeksrapport Donkse Brug. Wies zal Frans Vlemmix, gemeente Laarbeek, 
vragen wanneer we dat mogen gaan verwachten.  

In November wordt een evaluatie gepland voor alle acties Verkeer. Komt op de 
agenda van november. 

 

Commissie Sociaal Domein 

Adviesraad Sociaal Domein heeft drie adviezen uitgebracht. 

1. Eentje over nieuwe jeugdverordening 

2. Experiment Jeugdzorg 

3. Beleidsplan Sociaal domein  

 

Ad 2: administratieve druk op mensen die belast zijn met jeugdzorg wordt als erg 
hoog ervaren. Het advies dat CL aan B&W heeft gestuurd wordt door hen als te 
voortvarend ervaren en derhalve (in elk geval voorlopig niet overgenomen). 
Jammer dat er geen bereidheid is om hier wat aan te gaan doen!  

Schuldhulpverlening besproken.  

Gesprek gehad met ‘tot uw dienst’ die iets voor mantelzorgers willen gaan 
organiseren.  

Beleidsplan Sociaal Domein is door de gemeente uitgegeven. 
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Commissie Leefbaarheidsinitiatieven 

We hebben nu leefbaarheidsinitiatieven en BuurtIdee (te noemen 
LeefbaarheidIdee). Belangrijk om bij de inbreng van een buurtidee ook aan te 
geven wie waar verantwoordelijk voor is. 

Op dit moment vooral aanvragen vanuit BuurtIdee.  

Aanvraag beweegtuin; die zal in een wat breder verband besproken moeten 
worden in verband met de omvang van de kosten. Dit overstijgt misschien wel het 
niveau van ‘buurtidee’ omdat het daar te groot voor is. Met name het waarborgen 
van de veiligheid is een groot aandachtspunt/punt van zorg.  

Moet ook meer onderzoek aan vooraf gaan voordat we daar überhaupt geld in 
kunnen gaan stoppen.  

Aanvrager wordt doorverwezen naar Laarbeek Actief.  

Donderdag heeft Shqipe afspraak met Martijn van Hoek om de aanvraag te 
bespreken. 

- Hakselaar; er was een hakselaar op Hugo Thijsenplein, mensen willen hem 
verkopen en met dat geld een zoutstrooimachine te kopen. Dorpsraad wil die 
hakselaar echter behouden en een aparte aanvraag voor zoutstrooimachine te 
laten indienen. Beide machines zullen ergens ondergebracht moeten worden. 
Daar wordt momenteel over nagedacht.  

Hugo Thijssenplein kan meedoen aan Zoutstrooiproject en dan zou die 
zoutstrooimachine overbodig zijn.  

- Visvijver 

Aanvraag die daar uit kwam van 750 euro gaat bevoegdheid te buiten en is 
derhalve doorverwezen.  

Bij de visvijver moet voor 18000 euro voorzieningen getroffen worden wil de 
visvijver in gebruik genomen worden. Dat heeft te maken met 
elektriciteitsvoorziening die niet via SportCentrum betrokken kan worden. 
Officiële opening wordt daarom uitgesteld.  

De commissie  heeft de aanvraag om een dag ergens anders te gaan vissen 
afgewezen.  
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5.  Dorpsondersteuner 

Het zorgteam wil heel graag met zijn ‘kantoor’ naar gemeentehuis!  

Krijgen nu maar één klant per week en dat zouden er veel meer kunnen zijn.  

Mensen met een hulpvraag moeten nu naar Ontmoetingscentrum en dat is niet 
logisch.  

Ans zal dat aankaarten bij Monica Slaats.  

Fietspad langs N615: mensen hebben veel geklaagd over de rommel die er naast 
ligt. Fietspaden zijn netjes aangelegd en alles wordt opnieuw aangepland. 

Hoge Regt wil met zes mensen een buurtvereniging starten. Zullen aanvraag 
indienen voor betalen van de Statuten.  

Burendag afgelopen zaterdag. Op 13 plekken initiatieven geweest.  

Als Wijkteam er achter gekomen dat veel mensen moeite hebben met 
rouwverwerking. Gaan daar een werkgroep voor opstarten die mensen individueel 
gaan bezoeken.  

 

6.  Wat verder ter tafel komt  
 

* Frans zal Tim meenemen in de activiteiten van de commissie.  

* Chris wil zich graag verder verdiepen in de Dorpsraad en sluit graag volgende 
keer weer aan.  

* Wies wil graag horen van iedereen hoe ze het hebben ervaren om twee 
maanden niet te vergaderen. Wies vindt dat te lang maar de meningen zijn 
verdeeld.  

 

Voorzitter sluit af om 21.28 uur. 

Volgende vergadering 22 oktober 2018 
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7.  Sluiting 
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