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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 16 december 2019 om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Anne, Henk, Frans en Shqipe.  
Afwezig met bericht: Michiel, Paul en Suzan.  
 

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  
 

2.   Mededelingen   

-Burgerinitiatief: Dorpsraad ziet voor zichzelf geen actieve rol, wel evt. toezichthoudende; nieuw 

bestuur moet zelf zorgen voor kandidaten.  

- Geldkiosk: positief gesprek met wethouder, locatie OC is afgewezen door RABO; bezwaarprocedure 

afwachten.                                                                                                     

-Welkomstpakket: eerste uitreiking nieuwjaarsreceptie. 
-Verzekeringen: er moet snel duidelijkheid komen wie wat betaalt waaraan: gemeente, 
muziektuin of wij; verzekering eist dure maatregelen (o.a. camera). 

    
3.    Notulen d.d. 18-11-2019   

-punt 2: voorstel communicatie blijft staan                                   
-punt 3: verzekeringen (zie hierboven) 
-punt 4: Googleforms, visitekaartjes Denktank blijven staan.                                                                                        

 
4.   Inkomende - en uitgaande post 

Ingekomen/uitgaande post 17 november tot 16-12 

IN:  

20-11 Burgerinitiatief: uitnodiging vergadering 25-11 

21-11 Burgerinitiatief: overdrachtsproces 

21-11 Martijn Prick: Zeilkamp Loosdrechtse plassen 

21-11 Deelname klankbordgroep bomenvervangingsplan 

27-11 Kerstwens MLK 

29-11 Mail Denktank Sjors Janssen 

02-12 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie gemeente 

06-12 Kerstinn Cendra: 18-12 van 14.30 tot 22.30 

10-12 Mail dorpsondersteuner Lieshout aangaande kerstcadeautjes  

16-12 Aanvraag Rogier Monicxlaan: 3 sneeuwschuivers, 3 bezems en 1 kruiwagen 
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UIT:  

20-11 Mail Denktank 

04-12 MLK: zelfde kerstwens als 2019 

04-12 Omroep Kontakt: geen advertentie 

5.    Mededelingen uit commissies  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
17 dec overleg; bijeenkomst vergrijzing: wat is de visie van de gemeente: zie beleidsplan 
Sociaal Domein; Kadernotitie Jeugd; advies verplichte GGZ: veelomvattende procedure, 
preventie is belangrijk, Joep stuurt advies toe; huishoudelijke ondersteuning: erg veel 
aanvragen sinds aanname amendement; Ellen Toonen is beleidsmedewerker jeugd. 
-  Jeugd 
buurtpreventie constateert nu weinig problemen met jongeren: voorjaar wel weer 
waarschijnlijk; jongerenwerker krijgt misschien meer uren, LEV-groep pakt het misschien op: 
voorlopig laten rusten; Ans informeert bij de politie. 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
een lopende aanvraag: Laarbeek actief (€250 B en D, €125 Lieshout en AR); Tovertafel is 
gerealiseerd middels andere geldbronnen. 
- Verkeer 
28 nov overleg met gemeente, enkele punten: uit bezuiniging geen spandoek meer met 
“scholen beginnen weer” (pakken scholen dit op? Dorpsraden niet); bomenvervangingsplan 
in jan; 3de versmalling in Kapelstraat; meer vrachtverkeer door P. de Leeuwstraat; op de 
Molenweg wordt hard gereden: buurtvereniging aanspreken. 
- Denktank 
in januari op de agenda; slechts 3 reacties op vraag naar onderwerpen Lagerhuisdebat. 
-4 Dorpsraden  
voorstel om een wooncommissie op te richten (zie werkgroep verkeer) met gemeente en 4 

dorpsraden; meer bekendheid nodig onder de bevolking; analyse/conclusie van de vragen en 

antwoorden denktankleden melden bij de gemeente; voortouw Laarbeekbrede initiatieven wordt 

genomen waar de activiteit plaatsvindt/de aanvrager is gevestigd, deze dorpsraad communiceert 

vervolgens naar de overige dorpsraden; komt er een aanvraag binnen bij een andere dorpsraad dan 

waar de activiteit plaatsvindt, dan wordt de aanvraag doorverwezen; Laarbeek actief: Beek en Donk 

coördineert deze aanvraag.  

6.    Rondvraag 

-stankoverlast varkens Rietkampen: klacht voor afdelig milieu 

-Frans en Toon zijn bezig met website en mailadressen; kijken naar antwoorden via info@... 
i.p.v. gebruik eigen mailadres: volgende keer agendapunt. 

 
7.    Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.40 uur. Volgende vergadering: 20 januari.          
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