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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur. 

 
 
Afwezig met bericht: Michiel, Shqipe,  
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Joep, Anne, Paul, Frans, Henk, Suzan en Ellen 
(notulist) 
 
Welkom Ad en Sylke van Cendra  
We kijken naar een presentatie door Cendra gemaakt en waarin achtergronden 
en doelstellingen van Cendra worden toegelicht.  
 
Ad geeft aan dat het van groot belang is om te starten met een goed reglement. 
Dat zorgt voor duidelijkheid en structuur voor iedereen en dat voorkomt van 
meet af aan onduidelijkheid en ongelijkheid.  
 
Cendra kent geen lidmaatschap en dat betekent dat iedereen vrijwillig en zonder 
entreegeld binnen kan komen. De drempel is dus heel laag.  
 
Cendra betaalt huur voor het pand aan de gemeente (1600 euro per jaar) en 
bepaalt volledig wat er in dat gebouw gebeurt.  
Subsidies, giften en drankverkoop (ook al is de prijs voor een blikje heel erg laag) 
zorgen ervoor dat het financieel haalbaar is en Cendra zelfvoorzienend is.  
 
Elke donderdag komt Senzer poetsen zodat alles netjes blijft.  
 
Cendra is gericht op het kind, niet op de ouders.  
 
Cendra is open woensdagmiddag voor kinderen tot 13 jaar, daarin wordt veel 
geknutseld! Gastvrouw heeft ook een signalerende functie.  
Als er iets mis is met een van de kinderen kan zij dat aankaarten.  
In de avond is Cendra twee keer open voor oudere jeugd. 
 
Het gebouw wordt tevens gebruikt voor klassefuiven, boys-avonden en 
meidenavonden, voorlichtingsavonden (Novadic bijvoorbeeld).  
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Alles valt of staat met de tienerwerkers.  
Jeugd/jongerenwerkers zijn belangrijk ter ondersteuning van de kinderen maar 
zeker ook voor de vrijwilligers want die kunnen het niet alleen.  
 
Ook belangrijk: betrek de buurt er bij! 
 
Bij wijze van afsluiting nodigt Ad iedereen die daar interesse in heeft uit om eens 
langs te komen bij Cendra om met eigen ogen te zien hoe ze het daar doen!  
 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
2.  Mededelingen 
 
* Afscheid van Henrie Bouwmans: veel mensen hebben afscheid van Henri 
genomen en daar heeft hij zeker van genoten. Ook voor zijn familie was het leuk 
om te zien hoezeer Henrie op handen wordt gedragen door de gemeenschap. 
 
* Dodenherdenking: goed geregeld dit jaar, goed geluid ook. Bevrijdingsvuur 
daarentegen was in Beek en Donk een beetje teleurstellend vergeleken met de 
andere kernen. Ans zal dit onderwerp aansnijden tijdens het overleg met de 
andere Dorpsraden en informeren of zij daar enig aandeel in hebben gehad.  
 
* Ans heeft opnieuw contact gehad met de notaris ivm het   opstellen van de 

notulen voor de Buurtpreventie. Voor 375 euro zal het nu geregeld gaan 
worden.  

 
* Vorig jaar besloten om dit jaar een viertal advertorials in de MooiLaarbeek 

krant te plaatsen om meer bekendheid te geven aan het fenomeen Dorpsraad.  
* De eerste keer is dat gebeurd om een nieuwe secretaris te werven.  
* Eind juni, eind september en eind december is de doelstelling om opnieuw 

een stuk te laten plaatsen.  
* Onderwerp voor juni kan zijn ‘jeugd’ in navolging van het LagerhuisDebat en 

dat dan gekoppeld aan ‘leefbaarheidsinitiatieven’.  
* September wordt dan gereserveerd voor Verkeersveiligheid en het onderwerp 

voor december zal later worden bepaald.  
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* Mariëtte stelt voor om voortaan de notulen rond te sturen en om deze 
vervolgens te bespreken in de vergadering waarna de notulen worden 
vastgesteld. Besloten wordt om dit op deze manier te gaan doen en om dit 
eind van het jaar te evalueren.  

 
3.  Inkomende - en uitgaande post 
 
Afgesproken wordt om niet meer álle mails door te sturen alleen de relevante.  
Het overzicht van in-en uit wordt wel in de notulen opgenomen.  
 
Ingekomen/uitgaande post april 2019-3 mei 
 
IN:  
 
18-04 Uitnodiging Dodenherdenking 
23-04 Herinnering herinrichting Piet van Thielplein  
24-04 Reactie Jack Vlaming sluiting de Zwaan 
5 reacties Denktank 
01-05 Henk Hulsen: Nieuwsbrief ZOD 
03-05 Plaatsingsoverzicht MooiLaarbeekkrant (12-06, 12-09 en 28-11) 
9 - 5 Uitnodiging info avond ‘herontwikkeling het Anker’ 
20-05 Uitnodiging BBQ Heuvelplein  
 
UIT:  
19-04-2019 Mail centrummanager Henry van Vlerken 
21-04-2019 Reminder mail denktank 
 
Op 5 juni is de Dorpsraad uitgenodigd voor een overleg met Donny van de 
Wildenberg, Maarten Maas en mensen van de stichting Den Teugelders over het 
inderdaad toegestuurde manifest ‘Jeugdplan Teugelders’.  
Susan gaat proberen om deze afspraak te verzetten zodat Ans er ook bij kan zijn.  
 
 
4.  Mededelingen uit commissies  
 
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
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Joep licht toe dat met name weer gesproken is over de jeugd.  
Aanpak jeugdproblematiek en jeugdzorg is het grootste aandachtspunt.  
Vanuit ASD ook aansluiting zoeken bij project ‘op de koffie’. Bedoeld om in 
contact te komen met klanten die gebruik maken van de WMO.  
Twee wethouders, een beleidsadviseur plus mensen van ASD gaan in koppels 
van twee die mensen bezoeken. Volgende week komt er een briefing over hoe 
dat aangepakt gaat worden.  
 
-  Buurtpreventie:  
Volop bezig met statuten. Na grote vakantie moet dat rond zijn. Er zijn al een 
aantal kandidaten voor het bestuur maar de rollen zijn nog niet definitief 
ingevuld.  
Het is merkbaar dat dit een rustiger periode is omdat het langer licht is. 
Bovendien is een aantal vrijwilligers met vakantie. Na de zomervakantie weer 
volle kracht vooruit!  
 
-  Gebiedsvisie 
Concept gaat naar de drukker nu.  
Daarna zal duidelijk worden hoe een en ander verder vorm gaat krijgen.  
 
- Jeugd 
Afspraken even in de koelkast gezet omdat er maar heel beperkt respons vanuit 
de jeugd kwam.  
Zodra er meer jongeren geactiveerd kunnen worden dan gaan we het gesprek 
opnieuw aan.  
Zij moeten zélf actie ondernemen!  
Boemerang heeft gevraagd om aansluiting in dit proces.  
 
Anne merkt terecht op dat er op dit moment een aantal uitvoerende initiatieven 
zijn en dat het goed zou zijn om die bij elkaar te brengen. (Boemerang, 
Teugelders)  
Het kan een taak van de Dorpsraad zijn om dit soort dingen te initiëren en om 
ondersteuning te bieden om ze op gang te brengen.  
Ans wil dit graag onderzoeken en eventueel verder ontwikkelen.  
 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
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Er lopen een aantal grote projecten momenteel die nog moeten worden 
besproken met Lianne Bongenaars.  
 
Dat gaat om de aanvraag van het Otterke en de aanvraag voor de beweegtuin.  
28 mei is er in het restaurant van de Waterpoort een bijeenkomst om dit te 
bespreken en Shqipe wordt gevraagd daar naar toe te gaan.  
 
Aanvraag Liesvelden (projectietafel) om opheldering gevraagd maar niks meer 
op vernomen. Deze aanvraag wordt afgesloten.  
 
-  Verkeer 
Commissie is bezig met Bosscheweg.  
17 april proef met één voorsorteerstrook weggestemd.  
Henk heeft brief aan gemeente gestuurd maar nog geen reactie vernomen.  
 
 
 
 
 
Kapelstraat; er is overleg geweest waar twee belangrijke brancheorganisaties 
niet bij aanwezig waren. Dat was een gemiste kans.  
De discussie tussen voor- en tegenstanders van de bloembakken is nogal 
heetgebakerd verlopen.  
De problemen zijn teveel verkeer, te hard rijdend verkeer en zware 
landbouwvoertuigen.  
 
Gemeente gaat de plantvakken vergroten en die moeten hetzelfde effect 
genereren als de bakken voorheen behalve dan dat ze niet kapot gereden 
kunnen worden.  
Toegezegd dat ze er voor de bouwvakantie zullen zijn.  
 
Er zou gekeken worden naar een alternatieve route maar daar is momenteel ook 
nogal wat tumult over.  
Wordt vervolgd…. 
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5.  Dorpsondersteuner 
 
Suzan zal Tim benaderen met de vraag of hij nog wil blijven deelnemen aan de 
Dorpsraad 
 
6.  Rondvraag 
 
Mariëtte vraagt zich af wat we met de Denktank moeten.  
Het aantal reacties vanuit de denktank stelde dit keer nogal teleur.  
Er zal een mail gestuurd worden met een reminder richting de Denktank en het 
verzoek om serieus te blijven reageren maar ook met een dankwoord richting 
diegenen die wél gereageerd hebben.  
Gesuggereerd wordt ook om de Denktank eens opnieuw in te vullen en te 
bekijken. Misschien ook gewoon rechtstreeks vragen of mensen nog wel deel 
willen blijven uitmaken. Mariëtte gaat een opzet maken.  
 
Frans: briefpapier daar moet het postadres worden gewijzigd. Mariette gaan dat 
wijzigen.  
 
Anne informeert naar de avond van Wocom. Joep geeft aan dat er een hoge 
opkomst was en dat er volop meegedaan werd.  
Tien stellingen zijn besproken.  
 
Afgesproken wordt dat we ons strikter aan het eindtijdstip van 22.00 uur zullen 
houden. 
 
 
7.  Sluiting 
 
Vergadering wordt gesloten om 22.33 uur 
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