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Verslag van de vergadering van 19 februari 2018 

Aanwezig: Henrie, Frans, Wies, Tim, Joep, Paul, Ans en Harry 

Afwezig: Michiel, Ellen en Henk (allen m.k.) 

Gast: Jan Zaagman, project buurtpreventie 

  
Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Ans opent de vergadering en deelt mee dat Ellen (overlijden vader) en Henk en  Michiel  
afwezig zijn. Anco Verstraaten heeft aangegeven geen dorpsraadslid te willen zijn, wel wil 
hij zich beschikbaar houden voor verkeerszaken. Verder wordt de agenda onveranderd 
vastgesteld.  
In het bijzonder wordt Jan Zaagman welkom geheten die het project buurtpreventie zal 
begeleiden.  
De voorzitter gaat nog even in op de brief die Joep heeft geschreven over Wocom, In 
principe heeft Joep gelijk met zijn kritiekpunten. Echter de toezeggingen van Wocom 
dienen niet als definitief beschouwd te worden, In de bijeenkomst van 28 februari zal op 
deze punten verder worden ingegaan. 

2.  Buurtpreventie “hoe verder ?” 

In een gesprek met ambtenaren van de gemeente Laarbeek, de voorzitter van Dorpsraad 
en Jan Zaagman als begeleider is het voornemen om fysieke buurtpreventie naast de nu al 
bestaande preventieapps te gaan opzetten, door gemeente Laarbeek positief ontvangen. 
Hier van uitgaande dient nu te worden besloten dit project als dorpsraad  voor de kern 
Beek en Donk planmatig te gaan op  zetten om daarna bij goed functioneren uit te rollen 
naar andere kernen van Laarbeek. Jan Zaagman zal als begeleider kunnen gaan 
meewerken. Hij zal geen dorpsraadlid worden maar slachts als begeleider optreden. Het 
plan kan goeddeels worden gekopieerd aan de opzet in Drunen. Onderliggende stukken 
zijn ontvangen en kunnen worden uitgewerkt. Er zal een ‘0’ meting moeten komen over 
b..v. het aantal inbraken op dit moment. 
De leden gaan akkoord met het uitwerken van een plan dat aan gemeente ter 
goedkeuring en medefinanciering zal worden voorgelegd. Er zal een commissie worden 
benoemd met deelname van Jan, Frans en Tim, met Joep als oproep. 

Het project buurtpreventie zal maandelijks op de agenda worden geplaatst. 

 

3.  Mededelingen 

       -   “wensboomlijst” 

Uit de reacties van de leden blijken geen gelijkwaardige projecten, die door de dorpsraad 
kunnen worden opgemaakt, genoemd. Besloten wordt de lijsten ter informatie beschouwen 
en geen verdere actie te ondernemen. 
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       -   publicatie Mooilaarbeekkrant 
Bijeenkomst op 7 februari met alle dorpsraden, Gemeente Laarbeek en Mooilaarbeekkrant. 
De naamsbekendheid en doelstellingen van de raden zijn onvoldoende bekend. Regelmatige 
herkenbare publicatie kan hierin verbeteringen aanbrengen. Besloten is om in kleine groep 
met leden van de raden hierover een plan te maken en hiermee terug te gaan naar de 
gemeente. Bijeenkomst op 27 februari. 

Namens dorpsraad Beek en Donk zullen Paul en Harry gaan deelnemen. 

De inwoners worden te weinig betrokken bij meningsvorming. Daarom zou het wenselijk zijn 
een achterban te hebben om te raadplegen. Een voorstel wordt gedaan om een panel te 
vormen van plusminus 50 personen (ieder lid levert 5 e-mailadressen aan). Dit plan zal 
onderwerp van bespreking zijn in een volgende vergadering.   

       -   project visvijver 

Het plan ligt nu bij de gemeente Laarbeek. Zij zullen een reactie geven en dan zal dit plan 
verder worden besproken. Zal in de vergadering van april worden geagendeerd. 

 
       -   bijeenkomst “versterk je netwerk” 

Goede vorderingen bij de opzet van dit project. Er zal worden gecommuniceerd in de media. 
Hulpmiddelen zijn ontwikkeld (de placemat zal aan de leden worden uitgereikt) en er zullen 
ambassadeurs worden benoemd. Vooral het denkproces over netwerken wordt versterkt.   

 
       -   actiepuntenlijst 

17.05 Harry gaat plannen 
17.14 Wethouder komt 26 maart| 
17.16 vervalt 
18.01 op agenda maandelijks 
18.04 Joep heeft een gesprek gehad met de Burgemeester van Laarbeek. De burgemeester 
zal zich gaan verdiepen in wat in het verleden is vastgelegd en zal op een later tijdstip hierop 
terug komen. 

De contacten met het parochiebestuur zullen opgepakt moet worden. 
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4.  Inkomende en uitgaande post 

 
IN:  
18.01.23 Uitnodiging Wocom bijeenkomst op 1 maart 16.00 u. a.s. Ontmoetingscentrum 
18.01.31 Gemeente Laarbeek: uitnodiging gezondheidsbijeenkomst ”Gezond verstand”  

   20 maart 2018  
18.02.03 Dank van Arjan Buikema bij opening zaak Op21 
18.02.08 Presentatie N279 
18.02.10 Aanvraag ondersteuning Korale 
18.02.12 Seniorenraad brief B&W  
18.02.14 Mieke Bon komt in vergadering april 
18.02.15 Wethouder J.Briels komt in vergadering 26 maart 
18.02.15 Uitnodiging overhandiging Beamer door Gemeente Laarbeek 

   (woensdag 28/2 10.00 uur) (Frans zal namens dorpsraad Beek en Donk aanwezig zijn) 
18.02.15 Nieuwsbrief Zorg om het dorp Mariahout (wordt rondgestuurd) 
18.02.19 Buurtidee reactie ontvangen uitnodiging gesprek 
18.02.19 Jeu de Boules baan de Regt financiële bijdrage  
  
UIT:  
18.02.14 Uitnodiging M. Bon van ED voor vergadering april 
18.02.14 Uitnodiging Wethouder Briels voor vergadering maart 
18.02.14 Uitnodiging voor gesprek met leden van project “Buurtidee” 
 
5.  Mededelingen uit commissies  
 
 -  Verkeer  

  Op 31 maart zal er een actie plaatsvinden met Buurtvereniging de Voorbeemd. 
Buurtvereniging Mgr. Verhagenstraat zal aansluiten bij een volgende bijeenkomst van de     
  verkeerscommissie. Er is een actie bijeenkomst gepland met basisschool ‘t Klokhuis, ook 
afspraken met BV Beekse Akkers en Beekerheide zijn gemaakt om een actie voor te 
bereiden,.  
Het hek om mensen naar de oversteekplaats te leiden bij Sparta 25 is inmiddels geplaatst. 
De blokken volgen. De oversteekplaats zal als 3D worden uitgevoerd.Planning 27 april met 
officiële opening op 28 april. 
Het voorstel voor een spaarpot bij snelheidsmeters zal niet worden uitgevoerd. Wel zal er 
bij de gemeente Laarbeek een verzoek worden gedaan voor een extra meetpaal.   
 De inbreng van een voorstel tot uitvoering van de rotonde Gemertseweg/N279 is door de 
provincie voorlopig afgewezen. Met Dhr. P. Verschuren van Dorpsplatform Aarle-Rixtel zal 
een plan worden gemaakt om dit voorstel bij de hogere diensten van de provincie 
nogmaals in te brengen en bezwaar te maken tegen de afwijzing. Niet zomaar laten 
gebeuren. 
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           -  WMO 
  
Uit de reactie van de leden blijken twee zaken die voorgelegd dienen te worden aan de 
raad c.q. gemeente Laarbeek. 1. De werkdruk en daardoor ontstaan van wachtlijsten 
binnen de Jeugdzorg en 2. Het ontbreken van voldoende mogelijkheden van beschermd 
wonen voor meisjes. Dit is een regionaal probleem. 
  
 
 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven 
 
De aanvraag van Korale zal worden afgewezen en de aanvrage voor een Jeu de Boules 
baan bij de Regt is in behandeling. 
 
 -  Lagerhuisdebat 2018 
 
In principe zal het Lagerhuisdebat plaatsvinden op donderdag 27 september. 
Onderwerpen zij besproken in de commissie deze zullen worden uitgewerkt. Henrie zegt 
toe de plannen over dementie aan de leden ter beschikking te stellen, De plannen en 
onderwerpen zullen nog worden besproken. 

6. Jaarplan activiteiten/projecten 2018  

Harry zal een voorstel maken en dit de volgende vergadering in brengen 

7. Dorpsondersteuner 

Alle zijn te bespreken punten zijn al aan de orde geweest dus geen verdere vragen en    
opmerkingen. 
  
8.  Wat verder ter tafel komt  
 
 Er zal een financieel jaarverslag moeten worden gemaakt en een kascontrole plaats te 
vinden. Deze controle zal worden uitgevoerd door Michiel en Frans, Zij zullen plannen met 
de penningmeester. 
Het menu van Puur zal worden rondgestuurd ieder lid zal een keuze maken en 
terugzenden aan Harry. 
De ledenlijst zal worden bijgewerkt en rondgestuurd worden aan de leden. 
 
9.  Sluiting 
 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.  
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