
 

___________________________________________________________________________  
 
Bankrekening: Rabobank: NL77 RABO 0140 6629 28              K.v.K. :        53079833 

      Internet:           www.dorpsraad-beekendonk.nl                      Postadres:  De Hazelaar 2,  
      Email:                info@dorpsraad-beekendonk.nl                                          5741 DR Beek en Donk 

Verslag van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur.  

 
Aanwezig: Ans, Paul, Mariëtte, Joep, Wies, Sqhipe, Anne, Henri, Frans, Henk 
 
Afwezig: Michiel 
 
 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Ans opent de vergadering en memoreert Dorpsraad lid Harry Fransen die afgelopen week 
onverwacht snel is overleden.  
 
Namens de Dorpsraad zal Ans tijdens de afscheidsviering vrijdag een toespraak houden. Ook 
zal er een condoleance kaart namens de Dorpsraad verstuurd worden en een bloemstuk 
bezorgd worden.  
 
Ad de Hoon zal tijdens de volgende vergadering worden uitgenodigd.  
 
Notulen vorige agenda worden vastgesteld.  
 
Aan de agenda wordt de Kascommissie toegevoegd.  
 
Kascommissie 
 
Paul licht toe: formeel moet de dorpsraad elk jaar een kascommissie instellen. Voor 1 april 
moet de administratie worden gecontroleerd.  
De kascommissie zoals die vorig jaar heeft gefunctioneerd, heeft dat voor dit jaar nogmaals 
gedaan en de administratie goedgekeurd.  
Over de periode 1/1/2018 - 31/12/2018 heeft de vergadering de kascommissie decharge 
verleend.  
Henk en Frans vormden samen deze commissie.  
Voor volgend jaar zal er tenminste één nieuw lid tot de commissie moeten toetreden.  
Joep biedt zich aan en hij zal dat samen met Henk gaan doen.  
 
Mogelijk is het raadzaam om in de toekomst in de administratie een onderscheid in 
Leefbaarheid en Buurtidee te maken. 
 
 
2.  Evaluatie Lagerhuisdebat 2019  
 
Naar aanleiding van het verslag van het debat zijn er geen verdere op- of aanmerkingen.  
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3.  Mededelingen 
 
Buurtpreventie 
 
Frans licht toe dat vorige week vijf mensen de reanimatiecursus hebben afgerond.  
Iedereen in het team heeft nu deze opleiding gevolgd.  
Morgenavond staat de eerste vergadering gepland en zal een bestuur gevormd zal worden.  
 
Actielijst  
 
Inventariseren met jeugd:  
Anne en Ans hebben met twee jongeren aan tafel gezeten.  
Was een prettig en positief gesprek.  
Jongeren waren open en ook realistisch.  
Deze twee zou het gesprek met de rest van de groep aangaan.  
 
Vervolg is gesprek waar ook wethouder bij zal zijn.  
Dorpsraad wil vooraf van gemeente weten welke rol zij wil gaan nemen. Als die rol te gering is 
gaat de Dorpsraad geen grote actie opzetten.  
 
Volgende week dinsdag staat die afspraak met Joan Briels, Monica Slaats en Jan Adams 
gepland.  
Ans heeft ook al geïnventariseerd of er mensen bereid zijn om een en ander mee te gaan 
opzetten en die zijn er daadwerkelijk.  
 
Gebiedsvisie: er is 1 bijeenkomst geweest en eentje staat nog in de planning begin april.  
Er kwamen geen heel grote knelpunten in Beek en Donk naar voren.  
 
Toegankelijkheid podium ontmoetingscentrum: Ans heeft het naar de wethouders toe 
benoemd tijdens de bijeenkomst met KansPlus. Wordt vervolgd.  
 
4.  Inkomende - en uitgaande post 
 
Ingekomen/uitgaande post februari 2019-maart 
 
IN:  
 
19.03.01 Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019 St. Muziektuin Podium 
19.03.02 Folder Solidariteitsfonds Laarbeek 
19.03.03 Mail: Zorgboerderij De Liesvelden voor aanvraag bijdrage tovertafel 
19.03.04 Mail: Brief Pieter Verschuren aan weth. Meulensteen aangaande betrokkenheid 
dorpsraden bij ontwikkeling buitengebied 

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl


 

___________________________________________________________________________  
 
Bankrekening: Rabobank: NL77 RABO 0140 6629 28              K.v.K. :        53079833 

      Internet:           www.dorpsraad-beekendonk.nl                      Postadres:  De Hazelaar 2,  
      Email:                info@dorpsraad-beekendonk.nl                                          5741 DR Beek en Donk 

19.03.05 Mail: Teugelders over verloren gegaan mailadres onze penningmeester (500 euro 
toegezegd) 
19.03.06 Ontvangstbevestiging gemeente aangaande brief Jeugdproblematiek 
 
UIT:  
 
19.03.01 Brief Jeugdproblematiek naar gemeente (per post en digitaal) 
 
* Solidariteitsfonds: de dorpsraad beslist om geen bijdrage te leveren aan het 
Solidariteitsfonds.  
 
* Aanvraag bijdrage tovertafel: Joep licht toe dat de aanvraag veel onduidelijkheden 
vertoonde. De dorpsraad wijst de aanvraag vooralsnog niet af maar neemt in de overweging 
mee of de zorgboerderij als commerciële organisatie niet zelf voor hun middelen als 
onderdeel van de bedrijfsvoering moet zorgdragen.  
 
* Verloren gegaan mailadres Teugelders. Sqhipe heeft met deze man gesproken. Dit is 
allemaal afgehandeld!  
 
5.  Mededelingen uit commissies  
 
ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
Beleidsplan:  
 
Joep was blij met de bijdrage van Anne die de eerste keer is meegegaan. Volgende week 
volgende bijeenkomst. De wethouders zullen daarbij aanwezig zijn en dan wordt inhoudelijk 
besproken over het uitgebrachte advies.  
 
Leefbaarheidsinitiatieven 
 
Aanvraag tovertafel: is in behandeling  
 
Oprichting buurtverenging: volledig gehonoreerd!   
 
Aanvraag schoolplein Otterke: gaat bevoegdheid Dorpsraad te buiten, wordt met gemeente 
overlegd.  
 
Bijdrage toegekend aan Muziekonderwijs op Scholen.  
Project loopt op vier basisscholen, twaalf klassen.  
Op zondag 7 april presentatie in het Anker. Anne zal de uitnodiging doorsturen.  
 
6 april staat een lezing over muziek & brein gepland.  
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Begint om 19.30 uur.  
Eva Prick (neuropsychologe) en Martijn Prick (musicus) leggen dan uit wat muziek doet met je 
brein en hoe dat kan worden ingezet.  
 
Verkeer actueel,- overdracht dossier naar Henk Peters 
 
Aankomende woensdag draagt Wies over naar Henk.  
Wies heeft zoveel mogelijk van zijn contacten over deze overdracht geïnformeerd.  
 
Henk heeft uitnodiging van Parkmanagement gehad over de Vonderweg.  
Op die avond werd ook over de Bosscheweg gesproken.  
Henk gaat naar de commissievergadering.  
 
Kapelstraat: het lijkt erop dat de bakken bewust gesaboteerd worden. Doelstelling is 
Kapelstraat veilig te maken.  
Vrachtverkeer mag er niet doorheen maar doet dat toch.  
Dus er ligt sowieso een taak voor de gemeente om te handhaven.  
Nu lijkt er een polarisatie te ontstaan tussen voor- en tegenstanders en dat kan de bedoeling 
van een en ander niet zijn.  
 
Henk wil dat gemeente gaat bemiddelen want dit is niet een taak voor de Dorpsraad.  
 
Dorpsraad maakt pas op de plaats in deze hele kwestie.  
  
6.  Dorpsondersteuner 
 
Bestuur druk bezig vacatures in te vullen.  
DB wordt uitgenodigd voor gesprek om te vernemen hoe Henri wordt opgevolgd.  
9 mei heeft Henri zijn laatste dag.  
 
7.  Wat verder ter tafel komt  
 
Mariëtte zal de notulen rondsturen en een ‘deadline’ om te reageren toevoegen.  
Wie niet reageert wordt verondersteld in te stemmen.  
Na die deadline geeft Mariëtte aan Frans een teken om de notulen openbaar te maken.  
 
Joep vraagt of er nog een reactie is ontvangen van de meneer die belangstelling had voor de 
vacature Secretaris. Ans geeft aan dat ze niets meer van deze meneer gehoord heeft.  
 
Frans wil graag dat iemand zijn back-up wordt waar het gaat om internet gebeuren nu Harry is 
weg gevallen.  
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Henri zal Tim benaderen met de vraag of hij bij de Dorpsraad wil blijven.  
 
De vergadering benoemt Mariëtte formeel tot nieuwe secretaris van de Dorpsraad.  
 
De communicatie naar de buitenwacht zal na volgende week plaatsvinden.  
 
8. Afscheid Wies Rooijakkers 
 
Ans zet Wies in het zonnetje met een diner bon van Uniek, een bloemetje en fles wijn en 
bedankt hem voor zijn bijdrage aan de Dorpsraad.  
 
Wies heeft - zeker ook als voorzitter - echt iets goeds neergezet.  
De dorpsraad doet haar uiterste best om dat goede werk voort te zetten!  
Wies zal erg gemist worden!  
 
Wies zal het werk bij de Dorpsraad erg gaan missen en zeker betrokken blijven bij het wel en 
wee van ons dorp!  
 
8.  Sluiting 
  
Ans sluit de vergadering om 21.30 uur  
          
 

Volgende vergadering: 15 april om 20.00 uur 
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