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Vergadering Dorpsraad maandag 25 februari 2019  

 

Aanwezig: Ans, Mariëtte, Frans, Joep, Anne, Henri, Sqhipe, Wies, Henk, Ellen,  

Afwezig: Michiel, Harry, Paul, Tim  

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Toegevoegd punt:  

De centrummanager Laarbeek (Henri van Vlerken) zal later vanavond aanschuiven bij de 
vergadering ter kennismaking.  
 

2.  Evaluatie Lagerhuisdebat 2019  
 

De avond is positief beoordeeld zowel  qua opkomst als voor wat betreft de inhoud van 
de discussies.  

Joep vond teleurstellend om te ervaren dat de betrokkenheid van de politiek gering bleek, 
in elk geval op dat moment. Henri bevestigt dat hij er ook een beetje sceptisch over is. Het 
is belangrijk om echt de jongeren te mobiliseren in dit proces.  

Henri miste de aanwezigheid van de ‘gewone burger’. Dat zijn immers de mensen die 
door de Dorpsraad vertegenwoordigd worden.  

De eerste stelling had duidelijk meer kracht qua discussie en resultaat dan de tweede.  

Het was ook jammer dat een deel van de aanwezigen na de pauze vertrok.  

Complimenten verder voor de burgemeester die het debat heel erg levendig heeft weten 
te leiden!  

Ans wil gaan inventariseren of de jeugd bij elkaar gebracht kan worden voor een gesprek. 
Van daaruit wordt bekeken hoe verder. Mariëtte en Anne haken daar in eerste instantie 
bij aan en later wordt de werkgroep indien nodig uitgebreid.  
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3.  Mededelingen 

Wies heeft besloten om te stoppen met zijn activiteiten voor de Dorpsraad met ingang 
van dit voorjaar.  

Henk zal hem opvolgen voor wat betreft de verkeerscommissie. Henk en Wies gaan 
samen voor een goede overdracht zorgen.  

 

-  Buurtpreventie 

Anderhalve week geleden is er evaluatievergadering geweest met politie om samen 
terug te kijken op drie maanden Buurtpreventie. Vlak voor de zomervakantie zal de 
volgende evaluatie plaatsvinden.  

Het is de bedoeling om een bestuur op poten te zetten om een en ander wat meer 
officieel in de steigers te zetten. Of dat een stichting wordt of iets anders, dat staat nog 
ter discussie. Een aantal mensen heeft zich geïnteresseerd getoond.  

Heel aantal mensen heeft ook al een reanimatiecursus gevolgd.  

Met AED werkgroep afspraak gemaakt om een en ander samen te bespreken.  

Besproken is ook de mogelijkheid om mensen overdag te betrekken bij de 
Buurtpreventie. Artikel in MooiLaarbeek heeft tot nu toe nog geen reacties opgeleverd.  

Besproken of er de mogelijkheid is om extra op te letten als mensen op vakantie zijn 
maar daar blijken nogal wat haken en ogen aan te zitten.  

Samenvattend: politie was al met al erg positief over de voortgang van het Buurt 
Preventie Project.  

 

-  Dorpsradenoverleg d.d. 12-02-2019 

Dit was het eerste overleg tussen de verschillende dorpsraden. 

Het was een goed overleg en het is de bedoeling dat dit meerdere keren per jaar plaats 
gaat vinden.  

Gesproken is over de jeugdproblematiek en over verkeer maar bovenal was het een 
verkenning. Welke onderwerpen raken ons allemaal en waar kunnen we met elkaar 
sterker staan richting de gemeente als dat nodig zou zijn. Er zijn wel verschillen qua 
kernen  

Het viel op dat men in Lieshout en Aarle Rixtel erg bezig is met de bevrijding viering is 
terwijl wij daar helemaal nog geen aanvragen voor hebben gehad.  
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-  Actielijst (zie bijlage) 

Nummer 1 mag van de lijst af.  

Nummer 2 (schade Blink) dat speelt nog. Er zijn foto’s en getuigen van het voorval. 
Iemand uit de buurt heeft BuurtPreventie er op aangesproken maar in feite is dit 
natuurlijk een zaak voor de gemeente. Dit punt mag ook van de actielijst af.  

Nummer 3 Stimuleren Carnavalsgebeuren gaat ook van de actielijst. Mogelijk volgend 
jaar terug er op.  

Nummer 4 Bijeenkomst WoCom gebiedsvisie is morgen. Anne en Henri gaan daar naar 
toe. Komt volgende vergadering terug.  

Nummer 5 Toegankelijkheid podium ontmoetingscentrum gaat Ans nog bespreken met 
de gemeente. Komt volgende keer terug.  

Mededeling: Mariette en Joep zijn bij Buurtvereniging Hoge Regt geweest. Zijn erg 
enthousiast om de buurtvereniging op te richten. Kunnen zij voor de bekostiging van 
statuten een beroep doen op de Dorpsraad? De Dorpsraad zal dat inhoudelijk bespreken 
als dat aan de orde komt. In het verleden zijn dergelijke bijdragen wel gedaan. Henri 
benadrukt het belang van de binding van de Dorpsraad met Buurtverenigingen.  

Joep zal terugkoppelen dat de Dorpsraad het initiatief positief ondersteunt en nodigt 
hen uit een Leefbaarheidsinitiatief in te dienen.  

Ans zal contact opnemen met Harry van Rooij om tarieven te bespreken.  

 

Henry van Vlerken, centrum manager, introduceert zichzelf.  
 
Sinds vorig jaar april actief in deze functie voor (officieel) 16 uur per week.  
Henry werkt voor de ondernemers, samen met de gemeente.  
 
Speerpunt nu is herinrichting PvT plein.  
Met ondernemers gekeken naar visie en missie. Wat moet dit plein uitstralen?  
Drie dingen kwamen daar uit.  
 
* Leegstand  
* Branchering  
* Sfeer en beleving  
 
Henry probeert alle partijen bij elkaar te brengen die belang hebben bij dit plein.  
 
Nu drie kwart jaar bezig, op onderdelen komt er beweging.  
 
Ans vraagt wat van ons als Dorpsraad verwacht wordt.  
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Henry vindt het belangrijk om on speaking terms te zijn met elke instantie die betrokken is bij 
het dorp.  
 
Afgesproken wordt dat de Dorpsraad graag de notulen van de bijeenkomsten wil ontvangen. 
 
Joep vindt dat er bepaalde terreinen zijn waar raakvlakken zijn met hetgeen de Dorpsraad 
voorstaat (zoals verkeersveiligheid) en dat de Dorpsraad dan best nauwer betrokken zou 
kunnen zijn. Afgesproken wordt dat de werkgroep verkeer daar dan op zal inhaken.  
 
 
 

 
4.  Inkomende - en uitgaande post 

IN:  

19.02.01 Factsheet verkeerseducatie en ouderbetrokkenheid  
19.02.02 Bezwaar Parkeerplan Sijsjesplein (Wies op gereageerd)  
19.02.03 Brief aan raadsleden en B&W Laarbeek over professionele jeugdzorg (Vierbinden) in 
Laarbeek en Aarle-Rixtel (doorgestuurd)  
 

UIT: geen  

Naar aanleiding van brief aan raadsleden en B&W over professionele jeugdzorg wordt het volgende 

besproken:  

Goede brief waarbij naar politiek gewezen wordt en waar consequenties uit getrokken moeten 

worden.  

Wat doen we nu? Wachten we tot we een beter beeld hebben van de jeugd waar eventueel iets mee 

opgestart gaat worden of gaan we er nu al mee aan de slag richting gemeente?  

Afgesproken wordt om richting gemeente aan te geven dat we de zorgen zoals in deze brief 

geformuleerd delen.  

Joep stelt voor om morgen als Adviesraad jeugdzorg te bespreken. Op een eerder uitgebracht advies 

eigenlijk alleen een nietszeggende reactie ontvangen.  

* Vanuit adviesraad wordt een en ander neergelegd bij verantwoordelijke wethouders.  

* Dorpsraad nuanceert de brief en onderbouwt dat we de zorgen delen. Ans en Mariëtte stellen een 

brief op en sturen die rond met het verzoek aan allen om daar goed en kritisch naar te kijken.  
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5.  Mededelingen uit commissies  

 

 ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
                 Beleidsplan 

Tussen vorige vergadering en nu geen overleg meer geweest.  

Morgen overleg met gemeente!  

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven  

Shqipe:  

vandaag nog contact met Arjan de Groot, die aanvraag voor cafe Thuis (inrichten 
jeugdhonk tijdens carnaval) heeft gedaan. Joep heeft die aanvraag toegekend.  

Aanvraag binnen gekregen over schoolproject het Otterke ter hoogte van ruim 
78.000 euro. Gaat over aanpak schoolplein. Wordt naar gemeente doorverwezen. Hoort 
niet bij Dorpsraad thuis.  

Kleine aanvraag binnen gekomen waar Joep (in samenwerking met Wies) heel snel 
op heeft gereageerd. Hugo Thijssenplein had last van koeriersdiensten die daar heel hard 
rijden. Joep heeft knalgeel poppetje daar neergezet en kreeg daar een goede reactie op 
vanuit de buurt.  

Aanvraag door mevrouw Swinkels, project Muziek & Brein, op basisscholen muziek 
terugbrengen. Zal ondersteund gaan worden. Op 7 april happening in het Anker. 
Muziekdocenten gaan naar scholen toe om in een aantal lesuren project te doen (ik heb 
een liedje in mijn hoofd).  

 

 -  Verkeer actueel:  

Eind januari bezwaarschrift namens Dorspraad Beek en Donk naar Raad van State, 
redactie Mooi Laarbeek en gemeente.  

Project Nachtegaallaan etc. :  
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Karekietplein/Sijsjesplein aantal bezwaren binnen gekomen, 7 februari vier bewoners 
uitgenodigd, goed gesprek. Gemeente neemt dit verder over.   

Gesprek met gemeente had over verkeersoverlast Nassaustraat: conclusie: opnieuw 
borden plaatsen dat er geen bouwverkeer door deze straat mag!  

Sparta 25, de oversteekplaats bij Sparta, blijft een punt van aandacht en daar wordt 
vanuit de gemeente aan gewerkt.  

 

6.  Dorpsondersteuner 

9 mei laatste werkdag van Henri!  

Vierbinden momenteel directieloos.  

Vier vacatures. Management wordt tijdelijk waargenomen.  

Beweegtuin ligt al twee maanden een voorstel bij de gemeente. Ambtenarenwisseling 
waardoor dat nog even blijft liggen.  

Jeugd: Marc Min  doet als jeugdwerker zijn best en besteedt zijn zes uren heel erg goed.  

7.  Wat verder ter tafel komt  
 

Wies bedankt iedereen voor de samenwerking en garandeert een warme overdracht. In 
maart zal Wies voor de laatste keer in de vergadering aanwezig zijn.  

Joep heeft burgemeester aangesproken op het onderwerp ‘kerk’ omdat hij een en ander 
zou aanzwengelen. Tot op heden nooit meer wat gehoord van parochiebestuur. Joep 
heeft ze nog eens aangesproken.  

De kerkklok zal het in elk geval  een dezer dagen weer gaan doen.  

 

8.  Sluiting 
  

Volgende vergadering 18 maart om 20.00 uur  

          

Mariette 

Secretaris ad interim 
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