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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 18 november 2019 om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Anne, Henk, Frans, Michiel, Shqipe en Suzan.  
Afwezig met bericht: Paul. Toon is geen bestuurslid meer, blijft lid werkgroep Verkeer. 
Wethouder Monika Slaets en beleidsadviseur Merel van Veen zijn tot 21.00 uur aanwezig. 

 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

De agenda wordt goedgekeurd.  
 

2.  Communicatie (op verzoek van de wethouder) 
Bekendheid dorpsraden onder de bevolking is vrij laag; ook communicatie tussen dorpsraad en 

gemeente (en vice versa) moet beter: er is meer begrip noodzakelijk zodat er meer uit te halen valt. 

B&D heeft dit jaar 4 advertorials in de MLK maar andere kernen ontbreekt het geld; B&D is wel kritisch 

(’t Anker, Vierbinden) als het nodig is. Vindt iedereen in het gemeentehuis dorpsraad wel even 

belangrijk? Buurtidee/leefbaarheidsinitiatief loopt goed: Merel is voortaan aanspreekpunt (Mariëtte 

stuurt gegevens door). Bij Verkeer is communicatie met gemeente wel goed geregeld. Monika stuurt 

een voorstel over communicatie rond waar we op kunnen reageren. 

3.   Mededelingen   

-Burgerinitiatief: reacties Adviesraad en Vierbinden; wij zijn het eens met de door hen voorgestelde 

schaalvergroting (LEV en burgerinitiatief samen); 19 november in Gemeenteraad.        

- Geldkiosk: positief gesprek met wethouder: heeft navraag gedaan bij RABO; locatie OC is afgewezen 

door gemeente zegt RABO (!); er komt nog terugkoppeling (Ans en Monika). Bezwaarcommissie is nu 

aan zet.                                                                                                                                                                                                                                             

-Welkomstpakket: wordt flink aan gewerkt; voor verspreiding misschien KBO inschakelen. 
-Verzekeringen: vaag verhaal, een polis blijkt onvindbaar; wordt uitgezocht (na inspectie). 

    
4.    Notulen d.d. 16-09-2019   

-punt 5a: Ans en Shqipe gaan gesprek aan met Liesvelden.                                      
-punt 7: Milieustraat (Briels) voorlopig van de baan; Googleforms, visitekaartjes Denktank: 
blijft staan.                                                                                        

5.   Inkomende - en uitgaande post 
 

Ingekomen/uitgaande post 22 oktober tot 17-11 

IN: 

23-10 Vervolgbijeenkomst Vergrijzing (26-11) 

23-10 Mail met terugkoppeling van jongerenwerker S. Rohde 

28-10 Brief Veiligheid Beekse Akkers 
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29-10 Brief KBO aan B&W aangaande locatie geldkiosk 

29-10 Uitnodiging werkgroep verkeer (12 nov en 28 nov) 

01-11 Frank van den Eijnde: fototentoonstelling Leonarduskerk mogelijk? 

04-11 Mail Sjors Janssen: juridische info omtrent draaicirkel 

05-11 Datum voor Dorpsradenoverleg: 28 november 

07-11 Update Johan van er Heijden: burgerinitiatief 

13-11 Verzekeringen: voldoen aan preventiemaatregelen 

14-11 Enquête subsidiebeleid gemeente (Ricardo Buskop) 

14-11 Brief Hugo Greeven: advies Vierbinden aan gemeenteraad 

14-11 Uitnodiging opening Mijnheer van Thiel: 13-12 

UIT:  

02-11 Antwoord aan Van den Eijnde (contact met Pas Hamelijnck) 

 
 

6.    Mededelingen uit commissies  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
Advies aan Vierbinden; van Wet BOPZ naar WvGGZ: gedwongen opname of nog te 
behandelen: vaker beroep op burgemeester vanwege hoorplicht voor de behandelde; 
bedoeling is minder opname, meer thuis behandeling: hoe faciliteren? Anne stuurt info door. 
 -  Jeugd 
Zie mail jongrenwerker: Dorpsraad wil iets doen voor de tussengroep (is nu afgehaakt) nu hij 
zich concentreert op de jongere jeugd; Boemerang: afwachten hoe burgerinitiatief gaat 
verlopen: agendapunt 16-12. 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
2 openstaande vragen (Doventafel en Beweegtuin Liesvelden), 6 gehonoreerd. 
- Verkeer 
12 nov drukke bijeenkomst, enkele punten: parkeren Otterweg, sluipverkeer Beekse Akkers 
en Trombonelaan, Sparta ’25, parkeren Beekse kerk; 28 nov overleg met gemeente.         
- Denktank 
Terugkoppeling over vuurwerkvrije zones en geldkiosk; vraag: thema’s Lagerhuisdebat 2020. 
 
7.    Dorpsondersteuner 
-Vierbinden gaat naar LEV; niet eens met burgerinitiatief want te kwestbaar alleen: beheer 
ook bij LEV, in samenwerking met burgeinitiatief.  
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-Allerlei initiatieven rondom kerst: Engelentafel, kerstpakketten voor minima, kadootjes voor 
minima en kinderen, de Laarbikker. 
 
8.    Rondvraag 
-Zoutbakkenproject: Michiel regelt dat; aanvraag Martijn van Hoek voor apparaat voor heel 
B&D: verwezen naar leefbaarheidsinitiatief; zelfde verhaal voor eventuele hekwerkjes tegen 
fietsers. 
-Suzan is vanaf 4 dec 6 weken met een welverdiende vakantie. 
-Advertorial 4: Ans en Joep over terugblik Dorpsraad (12 dec). 
-Agendapunten 4-Dorpsradenoverleg 28 nov: 1. Communicatie; 2. Eenheid in Laarbeekbrede 
initiatieven m.b.t. financiën bv. Laarbeekactief, (Jongeren)carnaval. 
 
9.    Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur. Volgende vergadering: 16 december. 
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