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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Anne, Paul, Frans, Henk, Shqipe en Suzan (notuliste) 
Afwezig met bericht: Michiel, Ellen 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 Ans opent de vergadering met lekkere vlaai vanwege haar verjaardag.  

Welkom aan de nieuwe jongerenwerker van ViERBINDEN, Sebastiaan Rohde. 
Sebastiaan start per 1 augustus en gaat 28 uur per week werken in Laarbeek. Een 
voorstelronde volgt. 
Sebastiaan en Frans spreken af dat Sebastiaan eens mee zal kijken en lopen met de 
buurtpreventiegroep, maken onderling afspraak.  
De agenda wordt zoals voorgesteld goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen  

- 4 dorpsradenoverleg 22-05 en overleg gemeente 12-06 
Verslag van het overleg volgt nog.  
Agendpunt rondom BOA is onbesproken gebleven, omdat Ans eerst zelf met 
hem wilde spreken. Dit is voor 12-6 niet gelukt. Ans gaat nog contact met 
hem opnemen.  
Agendpunt over plattegrondborden. De dorpsraad vindt deze niet overbodig 
in Beek en Donk en vindt dat deze nu op de juiste plaatsen staan. Alleen het 
bord bij de Donkse Brug staat niet heel veilig, maar wel zichtbaar. 
Agendapunt over de vertegenwoordiging in de werkgroep Verkeer van de 
gemeente. Deze groep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. De 
gemeente staat ervoor open dat daar vanuit iedere dorpsraad iemand bij 
aansluit.  

 - presentatie aan raadscommissie 28-05 
Met dank aan Joep voor de voorbereiding hebben Ans en Henk een nette 
presentatie kunnen geven. Geen bijzonderheden te melden. 

 
3. Notulen d.d. 20-05-2019   

- punt 2: stukje eind juni Mooilaarbeekkrant 
Juni staat gepland voor Jeugd en ASD. September wordt Verkeer en 
Buurtpreventie besproken. Ans heeft vandaag het verzoek gehad van de 
redacteur om een afspraak te plannen. Mariëtte en Anne gaan het interview 
geven en zullen een afspraak met Suzan Mulder plannen.  

 - Rondvraag: Denktank 
2 mails aan de denktank verzonden, maar van 5 à 6 personen reacties 
ontvangen. De denktank bestaat uit ongeveer 25 personen. Door een van de 
denktankleden werd geopperd om een keer bij elkaar te komen, dit willen we 
na de zomervakantie gaan organiseren. Shqipe, Joep en Mariëtte zullen dit 
oppakken. 
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Paul is aangesloten bij het overleg rondom het Piet van Thielplein. Bij dit 
overleg zit een vertegenwoordiging van de ondernemers, de gemeente, de 
dorpsraad en Henri van Vlerken. De gemeente heeft (dit jaar) geen geld 
beschikbaar gesteld voor de renovatie van het Piet van Thielplein, wel een 
klein budget om een visie te maken. Paul heeft de reacties uit de denktank 
(geanonimiseerd) mee naar het overleg genomen. Begin juli zal de visie 
gepresenteerd gaan worden in het volgend overleg. 

 
4. Inkomende - en uitgaande post 

 IN:  
09-05 Bijeenkomst herontwikkeling ’t Anker d.d. 22mei 2019 
20-05 Uitnodiging dorpsBBQ Heuvelplein 30-5/10-6 
21-05 Presentatie dorpsraden 28-05 aan raadscommissie 
23-05 Vertrek Anneke Hellings 
24/27/29-05 Antwoorden Jack Vlaming aangaande Restaurant De Zwaan 
02-06 Nieuwsbrief ZOD 
UIT:  
28-05 Notulen 22-5 en agendapunten 12-6 (overleg met gemeente) 4 dorpsraden 
03-06 Evaluatie Denktank 
05-06 Denktank: Piet van Thielplein 

 
5. Mededelingen uit commissies  

-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
Presentatie over het jeugdbeleid is nog steeds niet klaar. Staat op de agenda 
voor de komende vergadering. Joan Briels heeft verschillende artikelen hier 
al over geschreven. Het betreft dan met name het voornemen om een 
vrijwilige eigen bijdrage rondom de Jeugdwet vast te stellen. Deze zal Anne 
met ons delen.  
“Op de koffie” gesprekken met klanten van de WMO zijn begonnen. 

-  Buurtpreventie 
Statuten van de notaris zijn ontvangen. Morgen staat er een overleg gepland 
om de rollen en taken te verdelen. Per september zal de buurtpreventie dan 
officieel een stichting zijn.  

-  Gebiedsvisie 
Gebiedsvisie is naar de drukker, dus iedere inwoner van Beek en Donk kan 
deze binnenkort in de brievenbus verwachten. 

-  Jeugd 
Geen nieuwe ontwikkelingen. De jongeren hebben niet meer van zich laten 
horen, nadat bleek dat ze ook zelf in acties moeten komen. 
De Jongerenadviesraad neemt het minima beleid onder de loep voor 
jongeren. Zij gaan zich binnenkort ook presenteren bij de Adviesraad Sociaal 
Domein.  

-  Leefbaarheidsinitiatieven  
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Nog een aantal zaken lopende, waaronder de aanvraag van ’t Otterke. Lydia 
Bongenaar zal alle betrokken partijen uitnodigen, maar Lydia gaat per 1 
augustus de gemeente verlaten.  
Aanvraag duo-fiets door Suzan. Een gezamenlijke duo-fiets voor Beek en 
Donk. Het betreft een co-financiering met de gemeente en Fonds Steun 
Welzijnsfonds. ViERBINDEN gaat de plaatsing en verhuur organiseren. €1.000 
gevraagd en goed gekeurd in de vergadering.  
Aanvraag Koor Korale een aantal jaren geleden ook ontvangen, destijds 
afgewezen. Waarschijnlijk nu ook weer een afwijzing, omdat het erop lijkt dat 
het een feestje betreft van dit koor zelf. Daarnaast betreft het een koor uit 
Aarle-Rixtel. 
Bijeenkomst over de Beweegtuin bij de Waterpoort bijgewoond door Shqipe 
en Suzan. Wie gaat de verantwoording nemen over de Beweegtuin? KBO? 
Eerst antwoord op deze vraag voordat de Dorpsraad een bijdrage zal leveren.  

 -  Verkeer 
Toon van de Laarschot is bereid gevonden om mee te doen aan de 
werkgroep Verkeer. Toon zal daarnaast ook aansluiten bij de Dorpsraad.  
De opkomst bij het overleg met de burgers was laag. Het overleg met de 
gemeente daaropvolgend is goed verlopen. Wethouder Ria v/d Zanden is erg 
meedenkend en meewerkend op het gebied van verkeer.  
In de Kapelstraat worden deze week 2 nieuwe versmallingen aangelegd en 
gaat de eerst keer geteld worden.  
Sparta ’25 krijgt extra verlichting bij het zebrapad en bij de parkeerplaats. De 
verlichting bij het zebrapad gaat aanspringen als er een auto nadert, zodat 
het extra opvalt. Daarnaast wordt het zebrapad opnieuw geverfd en deze 
keer als een gewoon zebrapad. Henk zal Sparta er nogmaals op wijzen om de 
poort dicht te houden. 
Er gaat extra publiciteit aan de Broekweg gegeven worden. De weg gaat 
ingericht worden voor bestemmingsverkeer en 60 km. Via de MooiLaarbeek 
krant wordt hier aandacht aan gegeven. BOA’s gaan extra controleren.  
Deze week gesprek met bewoners van de Smalleweg over de onveilige 
situatie.  
Bij het Ontmoetingscentrum/Otterweg gaat vanaf het nieuwe schooljaar een 
stopverbod gelden. BOA’s gaan controleren en Henk gaat in overleg met de 
Jeugdgemeenteraad of zij er extra aandacht aan kunnen schenken.  
 

6. Jaarplanning 
 Voorstel ontvangen door Mariëtte. Deze wordt goed gekeurd.  
 
7. Dorpsondersteuner 

Druk bezig geweest met de organisatie en aanvraag van duo-fiets. Daarnaast met 
conflicten op het Rebrandtplein en Merenstein. Opvallend veel 
buurtbemiddelingscasussen, maar dit heeft met name met de tijd van het jaar te 
maken.  
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8. Rondvraag 
Mariëtte: Bericht gehad van een inwoner over de fontein van muziektuin. Deze zou 
nooit aan staan en het water zou erg vies zijn. Ook de trap zou niet toegankelijk zijn. 
Dit ligt bij de gemeente. Water is al een stuk schoner dan een aantal jaren geleden. 
Het groen en de trap is al jaren een pijnpunt bij de gemeente. Binnenkort is er een 
overleg met de horeca gelegenheid i.v.m. de klachten die er zijn rondom de horeca.  
Anne: Onlangs bij de bijeenkomst over ’t Anker geweest. Daar hebben omwonenden 
duidelijk aangegeven dat ze geen bebouwing van woningen willen. De eerst volgende 
donderdag stond er een groot artikel in de MooiLaarbeek krant dat inwoners van 
Beek en Donk juist woningen willen, want dit was de uitkomt van de enquete van 
MooiLaarbeek. Dit staat lijnrecht op elkaar. Signaal aan gemeente dat dit dus geen 
goede communicatie is. Taak van de dorpsraad om het goed te blijven volgen.   
Ans: Willen we in augustus nog vergaderen of pas weer in september? 16 september 
is wel ver weg. Besloten om de eerstvolgende vergadering op 26 augustus te 
plaatsen.  
 

9. Sluiting 
  De vergadering wordt gesloten om 22.12 uur. 
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