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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 26 augustus 2019 om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Paul, Frans, Shqipe, Toon en Suzan (notuliste) 
Later aanwezig: Henk 
Afwezig met bericht: Michiel, Ellen, Joep en Anne  

 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 Henk sluit later aan i.v.m. een bijeenkomst op het gemeentehuis over de Kapelstraat.  

Ans heeft voor deze bijeenkomst ook een aantal mensen gemobiliseerd die een 
tegengeluid kunnen afgeven.  
Joep is afwezig i.v.m. zijn late terugkomst van de reis naar Polen. 
Anne is afwezig i.v.m. een ingelaste vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Toon v/d Laarschot sluit voor de eerste keer aan bij de Dorpsraad. Neemt deel aan de  
werkgroep verkeer en van daaruit ook gevraagd voor de Dorpsraad. Toon woont in 
de Dr. Timmerslaan. In het verleden ook veel bestuurlijke functies bekleed o.a. 
Hummelhonk, motorclub. 

 
2.  Mededelingen  

- Vierbinden  
Ans heeft met de wethouders gesproken over de situatie. Vraag is of het een 
bezuiniging is vanuit de gemeente. Wethouders Briels en Wethouder Slaets geven 
beiden aan dat dit niet het geval is. Het gaat hen met name om de kwetsbaarheid van 
de organisatie, bijvoorbeeld bij ziekte. Als Dorpsraad moeten we zeker de vinger aan 
de pols houden. 
 
- Welkomstpakket 
Uitnodiging ontvangen voor een overleg om mee te denken over het 
Welkomstpakket Laarbeek breed met invulling vanuit de eigen kern. Ans zal bij dit 
overleg aansluiten en daarna terugkoppelen naar de Dorpsraad. 
 
- BOA 
BOA was de afspraak vorige week vergeten. Dit agendapunt schuift dus op naar de 
volgende vergadering.  
 
- Geldkiosk 
Marriëtte heeft een brief verzonden aan de Gemeente. Deze staat los van de brief 
van dhr. Jonkers. Nog geen antwoord op de brief ontvangen.  
 
- Vuurwerkvrije zone 
Uitnodiging ontvangen voor een overleg om te bekijken of er draagvlak is voor een 
vuurwerkvrije zone. Ans gaat naar dit overleg. Hoe staan we tegenover een 
gezamenlijk vuurwerk in Beek en Donk of Laarbeek in plaats van een vuurwerkvrije 
zone? 
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3. Notulen d.d. 17-06-2019   
punt 2 - Ans contact BOA 
  Zie mededelingen. 

  - Huisbezoeken: hoe verloopt het? 
I.v.m. afwezigheid van Anne en Joep wordt dit agendapunt 
opgeschoven. Er zijn nog niet zo heel veel gespekken gevoerd, maar 
tot nu toe slaat het aan.  

Punt 3 - Stukje Verkeer en Buurtpreventie september 
Frans heeft vanmorgen een interview gehad met Suzan Mulder van 
de Mooi Laarbeek krant. 

Punt 5 - Duofiets: stand van zaken 
Financiën zijn rond, maar er zijn nog een aantal hobbeltjes te nemen. 
O.a. verzekering en eigenaarschap zijn nog punten ter bespreking. 
Suzan hoopt snel op meer duidelijkheid. Stalling en verhuur gaat via 
het Ontmoetingscentrum lopen. 
 

4.  Inkomende - en uitgaande post 
IN:  
13-06 Informatieavonden N279 
14-06 Aanvraagformulier financiële ondersteuning Duofiets 
17-06 Aanvraag Koor Korale 
18-06 Ventiel (171 t/m 173, dec 2018, maart 2019 en juni 2019), Fietsersbond Kwartaalblad  

voor fietsend Zuidoost Brabant 
30-06 Stichting Steun Welzijnszorg: financiering Duofiets 
03-07 Beleidsstukken Bewegwijzering (Jan Adams) 
10-07 Mail Ton Valkcx (St. Leergeld): deelname gesprek jeugd (4-18 jr) 
09-08 Brief H. Jonkers met opmerkingen aangaande locatie geldkiosk, gestuurd aan de  

Gemeente 
19-08 Uitnodiging Bijeenkomst Tot Uw Dienst (Marriëtte vraagt een verslag op van deze  

vergadering, omdat deze tegelijk valt met ons overleg kunnen wij niet aanwezig zijn.) 
 22-08 Brief/verslag bijeenkomst herbestemming ‘t Anker 
 

UIT:  
13-08 Antwoord aan H. Jonkers 
13-08 Brief naar gemeente omtrent locatie geldkiosk 

 
5.  Mededelingen uit commissies  
 -  Buurtpreventie 

Vanmorgen dus interview gehad voor artikel in de Mooi Laarbeek krant. 
Volgende week wordt de akte voor een zelfstandige stichting getekend. Dat 
betekent dus ook dat er een DB geformeerd is, dit viel niet mee. Hans Smits 
wordt voorzitter van de stichting. Martijn van Hoek wordt penningmeester 
en Frans blijft voorlopig nog even secretaris. Er wordt nu gekeken naar hoe 
en waar de stichting een subsidie aan kan vragen. Dorpsraad kan nog een 
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aanvraag voor start-subsidie verwachten. Er is een samenwerking met 
Uitvaartcentrum de Groof wat voor inkomsten kan gaan zorgen. 

  
-  Verkeer 

Vanavond was de bijeenkomst over de Kapelstraat. Het was druk bezocht en 
het is een heftige bijeenkomst geweest. De Burgemeester heeft het gesprek 
geleid samen met Wethouder Briels. Er zijn ongeveer 7 punten benoemd die 
nog aangepakt kunnen worden, hier gaat de gemeente nu mee verder. 
Op de Broekweg gaan borden geplaatst worden met bestemmingsverkeer in 
de spitstijden.  
Stopverbod met schooltijden op de Otterweg bij de basisschool gaat ook 
door. De Jeugdgemeenteraad gaat hier PR aan geven.  
Op de dr. Timmerslaan hebben de eerste week van de zomervakantie de 
meters in de straat gelegen. Jammer dat het toen al vakantie was. Misschien 
wordt dit in het najaar nog een keer herhaald. 
 

-  Jeugd 
Aankomende donderdag gaat er een overleg plaatsvinden met de 
initiatiefnemers van het Manifest van de Teugelders, de jongerenwerker, 
Suzan, de Boemerang en Ans, Anne en Mariëtte vanuit de Dorpsraad. 
 

-  Leefbaarheidsinitiatieven  
28 september gaat de Beweegtuin in Beek en Donk geopend worden. 
Uitnodiging ontvangen om daarbij aanwezig te zijn. Shqipe gaat hier heen.  
Verder geen nieuwe aanvragen ontvangen. 

 
6. Denktank   

Joep, Shqipe en Marriëtte zijn nog niet bij elkaar kunnen komen i.v.m. vakanties. Er 
moet dus nog een datumprikker verzonden worden om de bijeenkomst met de 
denktank te prikken.  
Vraagstukken over de locatie van de geldkiosk en de vuurwerkvrije zone gaan 
verzonden worden.  

 
7.  Dorpsondersteuner 

De situatie van ViERBINDEN zorgt voor veel onzekerheid en onduidelijkheid binnen 
de organisatie. Dit zal de komende periode nog wel zo blijven, maar hopelijk gaat de 
gemeente snel keuzes maken. 
Sebastiaan Rohde is 1 augustus gestart als Jongerenwerker en 1 september start Julia 
Dabekaussen als dorpsondersteuner in Lieshout. 
17 september gaat er een bijeenkomst plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum. Alle 
inwoners van Laarbeek wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het 
Ontmoetingscentrum. Wat zien de mensen graag anders? Verzoek aan de Dorpsraad 
om hier zeker zelf bij aanwezig te zijn, maar ook de uitnodiging door te sturen aan 
mensen en verenigingen die nu geen gebruik maken van de accommodatie. We 
willen ook graag horen waarom zij nu geen gebruik maken! 
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8.  Rondvraag  
Paul: moeten wij ons zorgen maken om onze subisdies vanuit de gemeente nu ze 
overal op gaan bezuinigingen? Misschien een keer over hebben met de wethouder. 

 
Henk: de locatie van de geldkiosk is belangrijk, maar daarnaast hebben we dan ook 
geen punt meer om geld te kunnen storten. Je zou er dan voortaan voor naar 
Helmond moeten. 
 
Suzan: wij zijn nog dringend op zoek naar gastvrouwen/heren voor het eetpunt op 
het Dorus v/d Elsenhof en tuinmannen/vrouwen voor de Vrijwillige Hulpdienst. 
Mochten jullie dus iemand kennen, dan stuur ze gerust door. 
 

9.  Sluiting 
 Ans sluit de vergadering om 21.27 uur. 
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