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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 21 oktober 2019 om 19.30 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Paul, Anne, Henk, Toon, Shqipe en Suzan  
Afwezig met bericht: Frans en Michiel 
Aanwezige denktankleden: Wendy van Uden, Don van Sambeek, Maria Nooijen, Leny 
Janssen, Yvonne Faust, Theo van der Zanden, Jelle Peters, Arno v.d. Kam, Mario Rovers. 
 
Er zijn nu ongeveer 30 denktankleden. Willen we graag uitbreiden. Via de 
Mooilaarbeekkrant kunnen we ook de mening vragen van bewoners en hun vragen om 
zich aan te melden. Googleforms schijnt prettig te werken. Actuele en concrete thema’s 
hebben de voorkeur. Terugkoppeling moet beter, bijv. iedere maand een update. KBO wil 
graag betrokken worden bij bepaalde onderwerpen waardoor we een veel groter bereik 
krijgen. 
Geldkiosk wordt uitgebreid besproken. Het gesprek met wethouder Meulensteen die 
ochtend (met Ans, Joep en Mariëtte) is positief en open verlopen. De gemeente gaat na 
afloop van de bezwaartermijn in gesprek met de Rabobank om te kijken naar een 
mogelijke locatie bij het Ontmoetingscentrum. Voorlopig blijven onze bezwaren bestaan 
en worden meegenomen in de procedure. De gestarte werkzaamheden bij de 
parkeerplaats staan buiten de geldkiosk. 
 
Om 20.30 volgt de reguliere bestuursvergadering. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  
 
2. Mededelingen 
-Positieve inbreng denktankleden, voor herhaling vatbaar. 
-Burgerinitiatief wordt 7 november in de gemeenteraadsvergadering besproken. 
-De Teugelders bedanken ons voor de hulp om bij de scholen een ingang te krijgen. 
 
3. Notulen d.d. 16-09-2019   
-punt 5: “ook de gemeente niet” moet verwijderd worden; 
       : Piet van Thielplein: ong. 5 ideeën, er is nu een plan, speerpunt bij de 
nieuwbouw, kermis blijft nog 2 jaar, gemeente wil nu toch regie houden en gefaseerd 
vernieuwingen invoeren; 
-punt 8: vuurwerkvrije zone komt er voorlopig niet: geen incidenten (gemeld); 
      : bijeenkomst duurzaamheid: was meer een inventarisatie door Buurkracht 
(Enexis), inhoudelijk geen vragen aan de gemeente mogelijk, verzilverlening is punt van 
aandacht (voorlopig doet gemeente niet mee).  
 
4. Inkomende - en uitgaande post 

 IN: 

17-09 Aanvraag overdekte beweegtuin Zorgboerderij De Liesvelden 
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18-09 Verkeersproblemen Kapelstraat/Pater de Leeuwstraat (mail Herman Zijlstra) 

27-09 Mail Vuurwerkvrije zones Joris Rops 

01-10 Advies ASD aan College omtrent Vierbinden  

03-10 Uitnodiging gesprek Monika Slaets en mevrouw Merel van Veen (beleidsadviseur Sociaal 

Domein) 

03-10 Uitnodiging Veteranenherdenking 9 november: Ans aanmelden (Mariëtte) 

09-10 Presentatie en verslag “Tot uw Dienst” van 16-09 

10-10 Aanvraag Bloemen 2020 Heesweg? Toezegging 2018. 

16-10 Brief Jonkers i.v.m. vermeende gestarte werkzaamheden geldkiosk 

21-10 Bevestiging komst wethouder Slaets volgende bestuursvergadering 18 november 

UIT:  

29-09 Uitnodiging Denktankleden voor 21-10 

09-10 Brief geldkiosk naar Gemeente (post en mail) 

 

5. Geldkiosk: zie vergadering met denktankleden hierboven. 

5a. Mededelingen uit commissies  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
-Adviesaanvraag uigebracht omtrent VIERBINDEN aan B&W, geen ruchtbaarheid, wel op te 
vragen: Mariëtte stuurt dit rond. 
-  Jeugd 
-Het is stil rondom de jongerenwerker, intern plan is klaar: Suzan vraagt e.e.a. na. 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
-Dorpsraad subsidieert (eenmalig) aanschaf bloembakken, buurt moet zorgen voor 
onderhoud; kwekerij uit het dorp benaderen;  
-Liesvelden: Ans en Joep gaan een gesprek aan met de Vrienden van de Liesvelden vanwege 
hun aanvragen leefbaarheid. 
 
6. Dorpsondersteuner 
-Duofiets: gemeente wil garant staan voor diefstal; 
-acties rondom de feestdagen zijn opgestart: (25) kerstbomen uit de Raagten worden 19 
december uitgedeeld aan minima, kerstpakketten vanuit de parochie; 
-werkplannen per dorpshuis worden gemaakt; 
-er zijn veel huisbezoeken in Beek en Donk (in verhouding tot Lieshout). 
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7. Rondvraag 
-Ans stuurt datumprikker rond voor etentje (met Ellen); 
-Vernieuwing milieustaat: Ans en Henk gaan hierover in gesprek met de verantwoordelijke 
wethouder; 
-Denktank: visitekaartjes? Zie in Aarle Rixtel. 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur. 
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