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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op  
maandag 15 juni om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Anne, Paul, Suzan, Shqipe, via Zoom: Frans en Joep (gedeeltelijk). 
Afwezig met bericht: Henk 
 

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post  
-bijeenkomst 28 mei (corona en nertsen): Ans en Paul; goed, helder overleg met gem: 
gedegen onderzoek geëist waarom deze regio steeds hard getroffen wordt→maatregelen en 
compensatie; wij als dorpsraad zien als speerpunt weerstand en gezondheid (wijken); 
-overleg 3 juni 4 dorpsraden en gem: Ans en Mariëtte; constructief overleg: communicatie 
(notulen naar gem en die koppelt terug, bijv. overlappingen), vergrijzing (is enquête wel 
nodig, eerst kijken naar wat al onderzocht is), welkomstpakketten (lopen goed, grote 
waardering, Heuvelplein en P. v. Thielplein enthousiaste deelname, Seniorenvereniging neemt 
uitreiking over), speelplekken (30 juni overleg: inrichting ervan, zijn er voldoende), nieuwe 
dorpshuizenconstructie: Ans neemt contact op met B. Rooijakkers en nieuwe jongerenwerker; 
-Ans antwoordt Janny (Rabobank): voorlopig geen uitnodiging. 
 
Ingekomen/uitgaande post 21 mei tot 05-06-2020 
 
IN: 
21-05 Vervolg Junior Laarbeek Actief: herhaling subsidie 500 euro 
22-05 Nieuwsflits ZOD 
25-05 Uitnodiging 28 mei burgemeester bijeenkomst dorpsraden coronavirus 
26-05 Uitnodiging 3 juni overleg 4 dorpsraden en B&W 
 
3.  Notulen d.d. 18-05-2020  
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
4.  Begroting, evaluatie 2019 en opmerkingen begroting 2020 
-2021: geen grote verschillen t.o.v. 2020 
-12 leefbaarheidsprojecten (was 15) i.v.m. inkomsten 
-vergaderkosten vrij hoog: Ans gaat eerst in gesprek alvorens evt. naar andere locatie 
-kosten etentjes verminderen: Besluit: DR legt 25 euro p.p. bij, rest zelf betalen 
-kascontrole door Henk en Shqipe: in orde bevonden, Paul wordt decharge verleend onder 
dankzegging. 
 
5. Dorpsondersteuner 
-LEV-groep is bezig met onderzoek naar betekenis van coronacrisis voor de gemeenschap: 
verhalen naar boven halen en hieruit komen mooie (evt. blijvende) initiatieven voort 
-tiny restaurant: beschikbaar voor buurten/verenigingen voor allerlei activiteiten: Anne zegt 
medewerking toe, ook voor evaluatie corona ingezet (documentaire als naslagwerk) 
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-PR-actie: per fiets, Omroep Kontakt 
-huiskamerachtige activiteiten: werkgroep opgericht waarbij Ans gaat meedenken 
-Duofiets: folder is volgende week klaar, ook digitaal (website/facebook), oproep fietsmaatjes 
-Buurten voor Buurten: in sep verder met vervanger voor Suzan. 
 
6.    Mededelingen uit commissies:  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
-19 mei overleg 
-zorg kwetsbaren: enquête bewoners i.p.v. gesprekken 
-nota vergrijzingsbeleid 
-subsidieprogramma Laarbeek 2021 t/m 2023 
-notitie jeugdbeleid is (bijna) klaar: vooral vroegtijdige aanpak, ook gesprek met ouders, is 
het probleem wel een probleem? 
-notitie Laarbeek Sport- en Beweegakkoord 
-brief naar minister De Jonge over tarieven huishoudelijke hulp (onderzoek loopt) 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
-DR promoot gezondheidsverbetering (kleine bijdrage) in wijken en buurten (tiny 
restaurant!): juiste doelgroep belangrijk, gezond eten is duurder 
-aanvraag Beekse Akkers voor “Victor Veilig” pop: Anne vraagt op scholen na waar ze zijn 
gebleven (er staan nu potloden bij oversteekplaatsen) 
- Verkeer 
-30 juni overleg speelplekken en 8 juli over N615/N272 
- Denktank:  
-al 55 leden 
 
7.  Lagerhuisdebat 
Besluit: dit jaar geen Lagerhuisdebat, thema-avond in 2021, zie volgende punt  

 
8.  Jaarplan 2021 
-Ans en Suzan maken concept: agendapunt juli 
-Paul deelt info uit omtrent verhoging gezondheidsniveau en weerbaarheid tegen corona-
achtige virussen (complementaire zorgblik), project Leende als voorbeeld (goede resultaten 
diabetici), senioren als meest kwetsbare groep als eerste en daarna uitrol naar andere 
groepen, buurten etc.: als thema-avond in okt i.p.v. Lagerhuisdebat?, huisartsen B&D, samen 
met GVO, als educatiebijeenkomst KBO?, Laarbeekbreed. 
 
9.    Rondvraag 
-publiciteit: voortaan als agendapunt 
-buurtpreventie en jongerenwerker gaan (soms) samen op pad 
-Piet v. Thielplein: 17 juni bespreking concept 
 
10.  Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.40 uur. Volgende vergadering: 13 juli.  
Suzan nodigt jongerenwerker Bart Heldens uit om 20.00 uur.        
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