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Verslag van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 15 april 2019 om 20.00 uur.  

 
Aanwezig: Ans, Paul, Mariëtte, Joep, Sqhipe, Anne, Henri, Frans, Henk 
Afwezig: Michiel 
 
Welkom: Ans heet Sabine Smits en Henk Coppens (respectievelijk voorzitter en 
penningmeester Bewonersraad Laarbeek) van harte welkom, evenals Suzan de Koning als 
nieuwe dorpsondersteuner Beek en Donk. 
Er volgt een voorstelrondje: Bewonersraad Laarbeek vertegenwoordigt alle huurders die 
huren bij woCom; we hebben dezelfde belangen en kunnen van elkaar profiteren (Sociaal 
Domein, prestatieafspraken); 7 mei a.s. is er een achterbanbijeenkomst in het OC om te horen 
wat er bij de huurder speelt (o.a. enquête): diverse bestuursleden geven zich op als 
tafelleider). 
 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
2.  Mededelingen 
 
Joep: gezamenlijke collecte heeft weer (ong. 10%) meer opgebracht dan vorig jaar; St. AED 
Alert Laarbeek heeft 15 mensen buurtpreventieteam aangemeld. 

a. Terugkoppeling gesprek dorpsraden, Seniorenraad, woCom, bewonersraad 
Te weinig woningen in Laarbeek; urgentie is complex verhaal (onderzoek waarom er zo 
weinig reacties komen) en streven is 50% met voorrang bij nieuwbouw; in Aarle-Rixtel 
en Mariahout krijgt men als inwoner wel voorrang; in verhouding veel nieuwbouw in 
Beek en Donk; er zijn in de toekomst vooral woningen nodig die voor iedereen geschikt 
zijn; er werden gegevens uitgewisseld door diverse partijen en het was goed voor het 
netwerk. 

b. Terugkoppeling gesprek gemeente en dorpsraad t.a.v. jeugd 
‘t Anker is als locatie geen optie; wij gaan nu eerst met de jeugd in gesprek na de 
vakantie en verwachten meer jeugd die gaat deelnemen; De Boemerang heeft weinig 
ruimte qua budget: we willen met elkaar meedenken (Ad de Hoon komt volgende 
vergadering). 

c. Terugkoppeling Gebiedsvisie 
Kleine opkomst; input geleverd en gevraagd aan de afwezigen. 

 
3.  Inkomende - en uitgaande post maart 2019 – 4 april/actielijst 
 
IN:  
15-03-2019 Workshop Facebook voor verenigingen  

22-03-2019 Kamer van Koophandel: wijziging secretaris en adres secretariaat 

25-03-2019 Ankie Verspeek over Gebiedsvisie 
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27-03-2019 Monika Slaets over welke contactambtenaren te benaderen 

29-03-2019 Jolijn Verploegen over Straatvoetbal sponsoring 

01-04-2019 Henk Hulsen: Nieuwsbrief ZOD 

 
UIT:  
07-04-2019 Mail Denktankleden 
 
4.  Mededelingen uit commissies  
 
Adviesraad Sociaal Domein 
In Mariahout is een nieuwe dorpsondersteuner; naar een externe beleidsmedewerker wordt 
gezocht; Helmond is bezig met maatwerkproduct: kan voor andere gemeentes ook 
interessant zijn; veelal een centenkwestie; voor 0-30% groep (mensen in de bijstand, vroeger 
WAO) doet Senzer niets: mensen zitten geïsoleerd en gefrustreerd thuis; groep wordt steeds 
groter; Jobcoaches ORO krijgen mensen wel aan het werk.  
In Aarle-Rixtel gaat men in de wijk met elkaar in gesprek; loopt erg goed: wat leeft er en wat 
heb je nodig? 
Leefbaarheidsinitiatieven 
Aanvragen in behandeling van Henri v. Vlerken: bloembaskets Heuvelplein (geen Laarbeekse 
ondernemer is voor Dorpsraad onacceptabel) en dorpsbarbecue op het Heuvelplein voor het 
hele dorp waarbij ieder zijn eigen eten en drinken meebrengt (Dorpsraad steekt hier geen 
geld in). 
Laarbeeks peil (zal in iedere kern worden gehouden): georganiseerd door politiek, Omroep 
Kontakt, MooiLaarbeekKrant en Vier (Ondernemersclub Laarbeek); niks nieuws onder de zon; 
politiek was in Aarle-Rixtel goed vertegenwoordigd; aanvraag zal kritisch beken worden. 
Verkeer 
Dossier Parallelweg/Mgr. Verhagenweg (punaise is niet aangelegd) in goed overleg gesloten. 
Klacht Nassaustraat: veel sluipverkeer, onoverzichtelijk, er wordt hard gereden; overleg in 
mei. 
Kapelstraat: trillingen en hoge snelheid zijn de voornaamste problemen; 30 km zone maar niet 
zo ingericht; werkgroep Kapelstraat (vertegenwoordigt de hele straat) wil bloembakken terug 
maar gemeente wil dat (nog) niet; er wordt gekeken naar een alternatieve route voor het 
landbouwverkeer; op 17 april om 11.00 uur is er overleg tussen gemeente en werkgroep. 
Hugo Thijssensplein: auto’s hebben slecht zicht en rijden bijna voetgangers omver; 
verkeerssituatie Molenweg/Zaagmolenweg levensgevaarlijk: waarschuwingsbord nodig. In dit 
soort gevallen: situaties melden bij dorpsondersteuner. Deze regelt dan een overleg tussen 
belanghebbenden en dan samen bekijken wat de oplossing kan zijn. 
Snelheidsmeter kan worden aangevraagd bij belangrijke punten: Henk vraagt dit na bij Wies 
(of Pieter Verschuuren). 
Buurtpreventie 
Eerste vergadering heeft plaatsgevonden; er wordt gebouwd aan de organisatie; 12 juni is er 
een evaluatiebijeenkomst in het OC (op kosten van de Dorpsraad); er is 1 afmelding 
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binnengekomen; (nog) niet altijd wordt het schema goed gelezen zodat mensen ergens op de 
verkeerde tijd en plaats zijn; in Veghel heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over Veiligheid 
(ong. 600 aanwezigen), maar gemeente Laarbeek schitterde door afwezigheid: alleen 2 leden 
buurtpreventieteam waren aanwezig; volgende week is er een bewonersbijeenkomst in de 
Regt over buurtpreventie. 
  
5.  Dorpsondersteuner 
 
Per 1 september zal Henrie worden vervangen; rol van Vierbinden zal onder de loep worden 
genomen; Sociaal Domein staat onder druk; gesprek tussen Meerestein, gemeente en 
woCom: alles draait om communicatie; hij is erg trots op de vernieuwde visvijver; gemeente 
heeft plan voor Beweegtuin Beek en Donk goedgekeurd; WMO: mensen zijn blijkbaar 
ontevreden maar klachten zijn niet bekend bij dorpsondersteuner, mede omdat aanvragen 
erg ingewikkeld zijn waardoor mensen afhaken. 
 
6.  Wat verder ter tafel komt  
 
Mariëtte zal contact opnemen met de centrummanager over het feit dat mensen voor een 
gesloten deur staan bij De Zwaan: is gesloten maar je kunt via de website nog gewoon 
reserveren. 
Ans vraagt aan iedereen nog agendapunten door te geven voor het dorpsradenoverleg op 22 
mei a.s. 
Sabine bedankt voor de uitnodiging en ziet uit naar een mooie samenwerking met de 
dorpsraad. 
Henrie is van mening dat de Dorpsraad erg belangrijk werk verricht in een “moeilijk” dorp, zie 
bijvoorbeeld dossier Leonarduskerk.  
Frans legt uit dat de Buurtbus 30% minder passagiers vervoert sinds deze niet meer via 
Stiphout (kleinschalig wonen) rijdt maar door Gerwen. 
 
7. Afscheid Henrie Bouwmans 
 
Ans bedankt Henrie voor zijn geweldige inzet de afgelopen jaren en de prettige 
samenwerking.  
 
8.  Sluiting 
  
Ans sluit de vergadering om 22.00 uur  
          
Volgende vergadering: 20 mei om 20.00 uur 
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