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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 16 september 2019 om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Michiel, Paul, Frans, Henk, Toon, Shqipe en Suzan  
Afwezig met bericht: Anne 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  
 
2. Mededelingen 
-Prima interview met Henk en Frans in de MooiLaarbeekkrant 
-buurtpreventie is rond, 21 oktober bijeenkomst 
-burgerinitiatief: 9 september was er een bijeenkomst in Lieshout (ong. 40 mensen uit 
verenigingsleven) waarin naar voren kwam dat men eigen regie wil houden bij de 
gemeenschapshuizen; er zijn ong. 800 handtekeningen binnen die 17 sep worden 
aangeboden;  
17 sep is er ook open huis bij het OC: vanwege werkplan 2020 wil men weten wat de 
bewoners graag willen: wat kan beter? Waarom maakt men er nu geen gebruik van? 
Leren van Lieshout en Mariahout want waarom draait het daar veel beter? Het college wil 
beheer en welzijn bij elkaar houden maar spreekt geen visie uit; misschien is er ook een 
burgerinitiatief nodig voor het welzijnsdeel; Harmonie moet ook nog een plekje krijgen. 
  
3. Notulen d.d. 26-08-2019   
- punt 2: BOA: Ans heeft gesprek gehad. Klachten achterban, nauwelijks terugkoppeling 
(moet altijd als melding op juiste manier is gedaan: gebeurt het niet, dan bij Ans melden), 
verwachtingen, wanneer komt men in actie (ODZOB behandelt te hard rijden en 
drugsafvaldumpingen). Studenten houden zich bezig met leefbaarheid. BuitenBeterapp: 
als je via deze app iets doorgeeft werkt het bij de Groenvoorziening wel maar gemeente is 
niet aangesloten bij deze app. 
-punt 5: Duofiets: verzekering lukt niet; misschien kan gemeente eigenaar zijn of WA 
verzekeren en contract aanpassen zodat huurder aansprakelijk is voor diefstal. 
  
4. Inkomende - en uitgaande post 

 IN: 

16-08 Uitnodiging 16 voorbereiding Kapelstraat 26 aug 

19-08 Uitnodiging 16 sep “Tot uw Dienst” toekomstvisie 

21-08 Training Facebook 

22-08 Brief gemeente: verslag bijeenkomst 22 mei over herbestemmingsmogelijkheden ’t Anker 

27-08 Mail Suzan: 17 sep in en over OC 

27-08 Nieuwsbrieven en uitnodiging 8 sep Mariahout 
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30-08 Reactie gemeente locatie geldkiosk 

30-08 Reactie Bert Jonkers geldkiosk 

06-09 Mail Henk Berkers toezegging 2000 euro Beweegtuin 

10-09 Uitnodiging Bevrijding 28 september 

11-09 Onderzoeksresultaten ‘t Anker 

UIT:  

27-08 Brief Denktank: vuurwerkvrije zones, locatie geldkiosk  

10-09 Mail burgerinitiatief (handtekeningen verzamelen) 

5. Mededelingen uit commissies  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
Advies over Vierbinden is in de maak; huisbezoeken lopen (Joep en Anita van Vlerken): cijfer 
tevredenheid gemeente varieert van 2-6, Joep vindt het heftige gesprekken, met name over 
jeugdzorg: veel instanties bemoeien zich ermee maar niemand heeft/neemt de regie. 
-  Jeugd 
Er is gesproken met de Teugelders en Sebastiaan (moet zich eerst nog inwerken, gaat dan 
met Ans inventariseren en dan vervolgoverleg waar de behoefte ligt); Ans heeft contact 
gehad met de Jeugdgemeenteraad om het Carnaval in hun programma op te nemen zodat er 
voor de Teugelders een ingang komt op de scholen hier. 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
In 2019 zijn 12 aanvragen behandeld, 11 afgehandeld (8 wel/3 niet) en 1 loopt nog 
(Duofiets). Er is totaal 4844 euro uitgekeerd. 
-  Verkeer 
Het is rustig behalve in de Kapelstraat: videobeelden zijn schrikbarend; landbouwverkeer, 
aardappelrooiers af en aan, voor dag en dauw veewagens. Er is een visienota voor de 
toekomst nodig (ZLTO vindt rondweg noodzakelijk). In sep volgt een terugkoppeling van de 
gemeente aan de bewoners en er komt een enquete over de versmallingen. 
-  Denktank 
Voorstel om 21 okt van 19.30 tot 20.30 de denktankleden te ontvangen om bij te praten 
wordt goedgekeurd. In ieder geval moet de terugkoppeling beter. Mariëtte maakt concept. 
Paul meldt dat het eerste concept voor het Piet van Thielplein klaar is: dit wordt niet 
ondersteund door de ondernemers (zij gaan het zelf oppakken). Shqipe (en evt. Joep) gaan 
naar de bijeenkomst hieromtrent op 17 sep. 
-  ’t Anker 
Bijeenkomst met 40 mensen uit omgeving: kregen 4 opties voorgelegd maar men wilde 
eensluidend optie 5, nl. alles laten zoals het is. Deze optie is niet meegenomen in het 
uitgebrachte rapport hierover! 
 
6. Geldkiosk 
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Ans heeft 11 sep een gesprek gehad met wethouder Meulensteen en de burgemeester: 
antwoord gemeente was niet correct! Er komt nieuwe wetgeving aan: geen stenen muren 
meer i.v.m. ramkraken; er komt bestickering op de kiosk, locatie is meer richting de 
Koppelstraat, er komt voldoende verlichting, het wordt de enige afstortplaats in Laarbeek 
voor de ondernemers. We beraden ons over evt. bezwaar. Het begrip “belanghebbende” is 
hierbij cruciaal. Als Stichting kunnen we in ieder geval geen bezwaar indienen want het 
belang moet persoonlijk zijn. 

 
7. Dorpsondersteuner 
Suzan heeft geen nieuws. 
 
8. Rondvraag 
Welkomstpakket: Laarbeekbreed, per kern afwijkend; gemeente is bereid mee te werken 
(privacygegevens vrijgeven, tas), gesprek (zonder gemeente) volgt nog. 
Vuurwerkvrije zone: gesprek volgt in oktober. 
Fietstocht en ceremonie Monument: 25 september 14.00 uur. 
Toon: woensdag 25 sep 19.30 is er een bijeenkomst over duurzaamheid waar hij aanwezig zal 
zijn (evt. met Henk). Hij maakt zich bezorgd over het gebruik van Roundup: er is ook een 
natuurlijke manier van bestrijding (eikenprocessierups). Misschien brief naar gemeente? 
Anne: was aanwezig bij overleg “Tot uw Dienst” over de toekomstvisie voor de ouderen; 
deze organisatie heeft 25 medewerkers en 2 wijkverpleegkundigen; is financieel niet sterk; 
zou samenwerking moeten zoeken; Vierbinden is niet aan bod gekomen;  
Ans: gaat nog mensen aanmelden voor 28 september (Bevrijding in Mariahout). 
 
9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur. 
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