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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 14 december om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Henk, Joep, Shqipe en Maartje; 
Afwezig met bericht: Frans, Paul en Anne. 
 

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Met Frans gaat het nu, naar omstandigheden weer redelijk; Michiel heeft zijn ups en downs 
maar wil heel graag betrokken blijven wat we alleen maar waarderen; Anne zit in quarantaine: 
voor allen veel sterkte gewenst. De agenda wordt goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post  
-Ans wil stoppen als voorzitter, voelt zich niet serieus genomen door de gemeente, wil wel als 
bestuurslid verder; er ontspint zich een discussie over hoe nu verder? Conclusie: dit speelde 
ook al onder de vorige voorzitter en ook andere bestuursleden herkennen zich hierin. Een 
andere voorzitter lost niets op (Ans blijft dus gelukkig): strucureel probleem en al heel vaak 
aangekaart bij de gemeente: men negeert ons, mensen voelen zich dus niet gehoord. Daarom: 
twijfel over ons voortbestaan. Dat we op 22 december voor de rechter staan, zegt genoeg. 
Besluit: Brief naar B&W en politieke partijen (Mariëtte maakt concept). 
-Frans Coppens is benaderd maar er is nog twijfel. 
-Merellaan: Ans heeft projectmanager gesproken, er is een bijeenkomst geweest: evt. komen 
er hofjes, geen echte hoogbouw, nog in pril stadium. 
-Geldkiosk: rechtszaak waarschijnlijk on line. 
 
Ingekomen/uitgaande post 12 oktober tot 03-12-2020 

IN: 

13-10 Merel van Veen: Monika Slaets komt nog niet langs, 1 vast notulenmoment 

14-10 Uitstel 4 dorpsradenoverleg tot ten minste medio januari 

21-10 Vooraankondiging beroep d.d. 22-12 te Den Bosch 

28-10 Toekomstvisie Aarle Rixtel 2030 

24-11 Aangetekende post Rechtbank Den Bosch 

24-11 Bedonkske 

26-11 Vraag Chris Eekels over verkeersveiligheid als gezamenlijk project (sluipverkeer)  

26-11 Tijdelijk Thuis bij Kaat: revalidatieverblijf 24/7 voor Laarbeek 

26-11 Mail Joep: veilige oversteek mensen met beperking naar de Koppel 

UIT:  
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14-10 Brief naar 4 dorpsraden aangaande Junior Laarbeek Actief (500 euro) 

23-10 Antwoord aan Beppie van Stiphout omtrent indicaties dagbesteding WMO 

15-11 Persbericht geldkiosk 

15-11 Persbericht welkomstpakketten 

03-12 Antwoord ORO veilige oversteekplaats 

3.  Notulen d.d. 19-10-2020  
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
-AED’s: voor de leefbaarheid is een goed dekkend netwerk noodzakelijk; dorpshuizen zijn 
eigenaar en aan zet voor vervanging maar het zijn moeilijke tijden. Besluit: aanschafkosten 
eenmalig vergoeden voor B&D. Shqipe stuurt bevestigingsmail naar Joost van Wijk. 
-punt 8: Energietransitie en Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek blijven staan. 
 
4.  Dorpsondersteuner 
-Rotaryclub wil donderdag pakketten uitdelen aan eenzame ouderen. 
-Thuis bij Kaat: Ans en Mariëtte; dorpsondersteuners gaan in januari. 
-Uitbreiding jongerenwerk met 38 uur: zijn we heel blij mee. 
-Werkplan komt nog; veel individuele casussen jongeren; jongerenwerk is goed in beeld; 
wachtlijsten voor cliëntondersteuners; nog geen instructie WMO gekregen: Joep neemt dit 
mee op 15-12). 
 
5. Publiciteit: zoekende 
 
6.  Commissies indien er nieuws is:  
-ASD: 15-12 overleg: Uitvoeringsplan jeugd, Toekomstvisie AR, Vergrijzing.  
-20-10 overleg Vergrijzing: fijnmazig oppakken, vitale en zorgzame wijken (Buurten voor 
Buurten sluit naadloos aan), bewustwording is belangrijk: zorginfarct voorkomen; 
Seniorenraad inaschakelen: Joep stuurt notitie naar Mariëtte. 
-21-10: WMO-overleg: hoe zit het met de afspraak aangaande de instructie WMO, 
wethouder? 
-Leefbaarheidsinitiatieven: ligt stil 
-Verkeer:  
-klagers in de Lekerstraat en de Pater de Leeuwstraat; Kapelstraat inventariseren: brief naar 
bedrijven werpt vruchten af (minder vrachtverkeer), er is vaak eigen verkeer; Brabants 
Verkeersveiligheidsplan 2020-2024: Brabant meeste doden, Laarbeek op zevende plaats; 
waarom dan geen subsidie meer voor Broem/E-bikecursus als de provincie 0 doden zo 
belangrijk vindt? Agendapunt 25 januari: Suzan is er dan weer bij. 
-Denktank: 86 leden; vraag: “Hoe ouder worden in Laarbeek onder de aandacht te brengen?” 
o.i.d. Ans gaat ermee aan de slag. 
 
7.  Lokaal gezondheidsplan: Agendapunt 25 januari. 
8. Rondvraag 
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-Update welkomstpakketten: evaluatie met 4 dorpsraden en gemeente: 236 afgeleverd in 
Laarbeek, 65 in Beek en 40 in Donk; januari 2021 evaluatie met bezorgers. 
-Leonarduskerk: gespecialiseerd bureau Franken zou aan de slag gaan op verzoek 
parochiebestuur, B&W Gemeente Laarbeek, Dorpsraad en initiatiefgroep; het 
parochiebestuur gaat nu (zonder overleg) in zee met een andere partij. 
-Vergaderdata 2021: aangenomen, behalve 18 januari vanwege lockdown, wordt 25 januari. 
-Kerstwens 2021 MLK: Dorpsraad Beek en Donk wenst u prettige Kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2021! 
 
9. Sluiting:  22.00 uur. Volgende vergadering: 25 januari 2021. 
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