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Aanwezig: Frans, Wies, Henrie, Sqipe, Joep, Henk, Tim, Harry, Paul (voorzitter).Ellen 

Afwezig: Ans, Jan, Michiel 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2.  Mededelingen 

 

 Twee weken geleden heeft de overdracht van buurtidee aan de Dorpsraad   
 plaatsgevonden. Nu wordt in klein comité gekeken hoe dit verder uit te   
 werken.  

Buurtpreventie: Voor zover Frans weet hebben zich nu zes mensen aangemeld. Mogelijk 
zijn er dat meer want misschien hebben zich ook bij Jan mensen aangemeld. Als Jan 
terug is van vakantie wordt dat duidelijk. Harry oppert dat  wellicht aan de Denktank 
gevraagd kan worden hoe ze denken over veiligheid in Laarbeek. Harry en Frans gaan 
overleggen hoe de vraagstelling exact gaat worden.  

Uiteindelijke beslissing moet naar september worden overgeheveld maar de mensen die 
nu al hebben gereageerd worden in elk geval al eerder nader geïnformeerd. 

 
Denktank, aantal mensen heeft zich nog spontaan aangemeld. Nu 48/50 mensen.  

 

Wocombijeenkomst (zie bijlage) 

Ans en Wies zijn er samen geweest.  

Conclusie is dat eind van dit jaar gemeente en Wocom samen een plan presenteren. 
Daar moet op gewacht worden. Dorpsraad wordt daar voor uitgenodigd. 

 
- Jaarplanning (zie bijlage)  

Aan de jaarplanning mag nog worden toegevoegd op welke momenten aanwezigheid 
van Henrie in de Dorpsraad gewenst is.  

Voor wat betreft Leonarduskerk zal de Dorpsraad de ontwikkelingen volgen. Geen 
concrete acties.  
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Drie projecten waar de Dorpsraad echt actief mee is aankomend jaar. De projecten 
zullen door DB iets verder worden uitgewerkt zodat duidelijker wordt wat daar allemaal 
onder valt.  

- Lagerhuisdebat 27 september 2018  

Henk: Commissie heeft vergaderd. Het debat verder ingevuld en opgezet. Willen met 
drie onderwerpen verder:  

* Vrijwilligerswerk 

* Jongerenwerk 

* Verkeersproblematiek  

Drie kreten zijn aan deze onderwerpen gekoppeld:  

* ‘geen ja op vrijwilligerswerk kost knaken’ 

* ‘bouw je eigen blokhut’   (hoe kun je invullen wat de behoefte van ‘hangjongeren’ is en 
daar zinvolle invulling aan geven)  

* ‘E-biken is de oplossing voor verkeersproblematiek in Beek en Donk’  

Harry heeft stukje voor Laarbeek al geschreven en daarin worden mensen getriggerd om 
onderwerpen aan te dragen.  

Op de avond zelf kunnen ook  nog onderwerpen ter sprake gebracht worden als dat qua 
tijd aan de orde is.  

Hoe gaan we de zaal vol krijgen? Wies oppert misschien een cabaretier aan te trekken 
om te openen. Of eventueel een orkestje.  

Tim oppert dat Karim daar een rol in kan spelen in elk geval om jongeren binnen te 
krijgen.  

- Actielijst (zie bijlage) 

Project visvijver niks nieuws te melden. Wordt hard gewerkt op dit moment. Water en 
stroom is nog een heel karwei, daar wordt met de wethouder nu over overlegd. 750 
euro was al gereserveerd maar de begroting moest wat nader gespecificeerd worden. 
Aanvraag is inmiddels gehonoreerd maar moet nog terug gekoppeld worden.  

17 mei bijeenkomst ‘hoe sterk is uw netwerk’. Goede bijeenkomst maar wat er definitief 
uitgekomen is is niet bekend. Uitkomst enquete is nog niet bekend.  
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3.  Inkomende - en uitgaande post 

IN 

18.05.22 Vierbinden voorbeeld documenten AVG 
18.05.22 Gemeente Laarbeek verzoek verantwoording subsidie 
18.05.26 Afscheidsreceptie Wethouder van Zeeland 7 juni 
18.06.01 Evaluatie Oranjefestival 
18.05.05 Aanvraag leefbaarheid Beekse Akkers 
18.06.05 Gemeente Laarbeek Overdracht Buurtidee 
18.06.07 Beppie van Stiphout aanvraag beweegtoestellen 
18.06.09 Verslag werkgroep verkeer 6 juni 
18.06.14 Aanvraag Brouwersstraat  
18.06.14 Aanvraag Buurtvereniging De Muzenkanten 

UIT 

geen 

4.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  Verkeer  

Wies: heeft 6 juni vergaderd bij gemeente. 28 mei met buurtverenigingen gesproken.  

Fietspad Dijksestraat moet gerepareerd worden en is al actie op ondernomen.  

Kerkakkers: gaat gemeente niet op in. Is wandelpad en fietspad gecombineerd.  

Parkeergedrag Lijsterlaan/Margrietstraat gaat op gecontroleerd worden.  

Vrijdag 29 juni onthulling bij de Raagten plaatsen van potloden voor veilig oversteken. 
Komt op meerdere plaatsen in Beek en Donk.  

Gemeente gaat werken aan veiliger maken Kapelstraat. Stukje weg wordt ingericht als 30 
km zone. Bij succes wordt de hele Kapelstraat aangepakt.  

Sparta: probleem van fietspad tussen oversteek en ingang Sparta wordt aangepakt.  

Parkeerterrein zal mogelijk verhard worden en verlicht. Wordt pas begin volgend jaar 
duidelijk of dat er zal komen.  

Donkse brug/Mgr Verhagenstraat: gemeente onderzoek laten verrichten waar binnenkort 
de uitslag van komt.  

Reactie Beekerheide en Beekse Akkers, actie aandacht 30 km zone.  
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Van Mgr. Verhagenstraat geen reactie meer ontvangen 

N279 Pieter Verschuren heeft opmerkingen Dorpsraad bij gemeente ingebracht. Duidelijk 
verhaal gehouden maar resultaat is nihil. Dorpsraad is uitgespeeld op dit onderwerp.  

Onderzoek Bosscheweg:  

conclusie: inrichting is niet in evenwicht  

Joep viel op dat vooral de fietsers er slecht vanaf komen. Ongelukken met letsel betroffen 
altijd fietsers.  

Vraag aan dorpsraad is om aandachtspunten naar gemeente aan te geven.  

Conclusie is correct maar de vraag is hoe het opgelost gaat worden. De aantekeningen die 
Paul gemaakt heeft op het door de gemeente aangeleverde formulier zullen via Wies aan 
Frans Vlemmix worden gestuurd. 

 

Gemeente heeft Dorpsraad een week uitstel gegeven om hier op te reageren. 

Reactie: Conclusie is goed. Doorgaand verkeer moet zoveel als mogelijk die route mijden. 
Alleen bestemmingsverkeer. Aandacht voor kwetsbare fietsers en voetgangers. 
Bereikbaarheid industrieterrein. Bewoners moeten veilig over de fietspaden kunnen! 
Vanuit verschillende richtingen is dat nu absoluut niet het geval. Bosscheweg oversteek is 
meest kwetsbaar voor fietsers.  

Rapport is een eerste aanzet in de hele procedure.  

Het is de bedoeling dat er nu door veel mensen toevoegingen aan gekoppeld worden. Dat 
wordt door onderzoekers gebundeld en die gaan dan opnieuw een conclusie schrijven.  

Dorpsraad geeft terugkoppeling naar gemeente.  

 
         -  WMO  

Harry: kennis gemaakt met nieuwe wethouder. Morgen nieuwe verordening jeugdzorg 
bespreken. Duidelijk moet worden wie eerste aanspreekpunt wordt voor WMO 
(Adviesraad Sociaal Domein). Concept beleidsplan wordt morgen besproken.  

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven 

 Joep: Frans zal site aanpassen in die zin dat leefbaarheidsinitiatieven en buurtidee 
worden samengevoegd.  

Leefbaarheidsidee wordt de nieuwe naam!  
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Er zijn enkele verzoeken maar die zijn niet concreet genoeg dus daar wordt meer 
informatie voor gevraagd.  

De richtlijnen voor aanvragen worden ook samengevoegd tot één richtlijn.  

 

5. Dorpsondersteuner 

  - Analyse Dorpsraad van Tim Donkers (zie bijlage)  

Tim heeft ondervonden dat het niet onmogelijk is om jongeren te werven maar waar je 
dan tegenaan loopt is dat jongeren de langlopende projecten lastig vinden. Dat is lastig in 
te vullen. Tim raadt aan die drempel te verlagen. Termijnen van projecten korter maken 
waar door mensen sneller ‘ja’ durven zeggen. Jeugd moet geprikkeld worden om aan te 
sluiten!  
Het is een prima idee om concreet de scholen te gaan bezoeken en inspreektijd te krijgen 
in bijv. de les Maatschappijleer of iets dergelijks. Tim, Shqipe en Ans maken hiervoor plan 
en nemen contact op met Macropedius college 
In actieplan meenemen dat Dorpsraad in 2019 hier verder uitwerking aan gaat geven.  

 
 - bijeenkomst 4 juni jl. Harry, Ans en Joep waren er bij. 13 mensen uit Beek en Donk. 
Conclusie was dat mensen eigenlijk heel tevreden zijn over Beek en Donk. Voldoende 
voorzieningen, vrij parkeren, weg naar zorg goed te vinden. Conclusie was tevredenheid. 
Met als tip: doe iets voor kleine stukjes Beek en Donk. Dat gaat Henri na de vakantie 
oppikken.  

Joep merkt terecht op dat de Dorpsraad dus vooral zelf op zoek moet gaan naar 
onderwerpen om aan te pakken want vanuit bewoners komt er niet zo veel.  

 

6.  Wat verder ter tafel komt  

 

Wies geeft Tim complimenten voor zijn werk! En daar sluit de vergadering bij aan.  

Harry: nieuwe wethouder (Monica Slaets) wil kennis maken met de Dorpsraad. Plannen in 
september.  
 

7.  Sluiting 
  

Paul sluit de vergadering om 21.55 uur  
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Harry 

Secretaris  
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