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Notulen vergadering dorpsraad maandag 23 april 2018  

 

Aanwezig: Ans, Harry, Wies, Joep, Tim, Paul, Henk, Frans, Shqipe 

Afwezig met bericht: Michiel. Henrie en Ellen 

Gasten: Mieke Bon, (correspondente ED) en Jan Zaagman (coördinator project 
buurtpreventie) 

 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Ans opent de vergadering, met speciaal welkom aan de gasten Mieke en Jan. Hierna de 
excuses voor de verplaatsing van de vergadering naar vandaag. De agenda wordt 
onveranderd vastgesteld. 

2.  Mededelingen 

Project buurtpreventie 

Het blijkt dar het document “Eerste aanzet” niet naar alle leden is verzonden. Via 
secretaris zal dit alsnog gebeuren. Morgen 24 april is er een info bijeenkomst voor en 
met coördinatoren van de WhatsApp. Buurtpreventiegroepen van Beek en Donk om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Hier zal het project worden uitgelegd en gepolst hoeveel 
draagvlak er bestaat voor het project. De beslissing om tot een preventiegroep te komen 
kan pas genomen worden na goedkeuring door de dorpsraad. Dit zal waarschijnlijk 
gebeuren in de juni vergadering. 

Overleg Lydia Bongenaer   

In een goed gesprek is besloten om in pilot voor Beek en Donk de aanvragen die bij de 
gemeente gedaan worden voor “Buurtidee” door te leiden naar de dorpsraad. Het 
budget voor leefbaarheid blijft gelijk. 

Denktank 

Al 25 personen zijn door de leden aangemeld voor de te vormen denktank, waarvoor 
dank. Ook andere leden worden gevraagd namen en mailadressen te verzamelen en 
door te geven. Ook in het ED zal hiervoor via Mieke Bon aandacht worden gevraagd. 
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5.  Inkomende - en uitgaande post 

Ingekomen/uitgaande post maart – april 2018 

IN:  

18.03.26 Uitnodiging 19 april afscheid J. Sprengers Gemeente Laarbeek 

18.03.30 Aanvraag stichting Muziekopleiding O&U en begroting 

18.03.30 Nieuwsbrief N279 

18.04.02 Peter van de Venis info over Beek en Donk 

18.04.04 Programma Oranjefestival 

18.04.10 Uitnodiging Samen Sterk 17 mei  

18.04.13 Aanmelding klankbordgroep 

18.04.14 Uitnodiging Herdenking 4 mei Gemeente Laarbeek 

18.04.16 Uitnodiging info AVG wetgeving donderdag 3 mei Mariahout 

18.04.23 Opening 3D Zebrapad Sparta’25 28 april om 11.00 uur 

UIT:  
 
Geen 

 

6.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  Verkeer  

31 maart Project de Voorbeemd zijn bordjes 30 km opgehangen. Waardering vanuit de 
buurt. Goede publiciteit in Mooilaarbeekkrant. 
5 april project het Klokhuis goede actie snelheid beperkende maatregelen. 
12 april overleg over rotonde N279 wordt binnenkort vervolgd met provincie. 
14 april Actie snelheidsmetingen ter hoogte van sportterrein Sparta’25. Controle van 185 
auto’s met een gemiddelde snelheid van 37 km/u. 
28 april Opening 3D zebrapad bij Sparta’25 om 11.00 uur. 
12/5 Geplande actie Leliestraat/Orchideestraat.  
 

      -  WMO  toekomstig:(adviesraad sociaal domein) ASD 

Besproken zijn de problemen bij jeugdzorg. Deze hebben te maken met wachttijden, 
regelgeving, faciliteiten etc.  De raad heeft advies uitgebracht aan het college om 
oplossingen te vinden voor budgetten, eigen invloed en regelgeving. Ook wordt gesteld 
overleg te hebben met andere gemeente in de Peelregio. 
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 -  Leefbaarheidsinitiatieven 

Aanvraag van Stichting Muziek onderwijs voor instrumenten voor muziekonderwijs 
basisscholen is toegekend.  
Opening buitenleslokaal de Raagten is bezocht door Joep en Frans. 

 

 7. Dorpsondersteuner 

De dorpsondersteuner is door vakantie niet aanwezig. 

Joep: In het overleg tussen Burgemeester en parochiebestuur Laarbeek is aangedrongen 
op meer transparantie in de berichtgeving naar de inwoners van Laarbeek. Volgens 
parochiebestuur zijn er verwachtingen, dat er binnenkort meer bekend is over een 
mogelijke verkoop. 
Ans: Op 4 juni zal een bijeenkomst plaatsvinden over Zorg dichter bij de burger. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden door de dorpsondersteuner/dorpsraad met een groep 
burgers die daarvoor speciaal zijn uitgenodigd. 

 

8.  Wat verder ter tafel komt  

Wies: verzoekt het secretariaat een actuele ledenlijst rond te sturen. 
Mieke: vond de vergadering informatief en zal publiceren in het ED over o.a. de denktank 
Joep: Opening ontmoetingscentrum in de zomermaanden wordt gevraagd. Via Shqipe 
blijkt dat Beek en Donk gesloten zal blijven, maar dat Lieshout de deuren in de 
zomermaanden open houdt. Dit zal worden gecommuniceerd. 
Jan: melding omgewaaide boom De Wieken, Jan maakt melding op de site van de 
gemeente. 

  

9.  Sluiting 
  

Ans sluit de vergadering om 21.35 uur 
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