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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 19 oktober om 20.00 uur via videomeeting. 

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

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Het diner wordt noodgedwongen uitgesteld: bijkomend voordeel is dat Suzan, Maartje en 
Frans er dan bij kunnen zijn. De agenda wordt goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post  
-Frans gaat langzaam vooruit, hij bedankt voor de bloemen, wensen en het medeleven; Suzan 
bedankt voor felicitaties, bloemen en kaartje met bon vanwege geboorte Jur; 
-WMO (Beppie van Stiphout): signalen dat er mensen tussen wal en schip vallen vanwege 
minder afgegeven indicaties; volgens gem geen officiële klachten toepassing WMO maar 
scheef beeld want velen kunnen formulier niet invullen; wordt meegenoemn in ASD-overleg 
20-10; dorpsondersteuners: betere informatie nodig van gem over regels waarom men niet in 
aanmerking komt, instructie nog niet bekend (bij Suzan wel?); 21-10 WMO-overleg: er wordt 
veel afgekeurd, ook investering in consulenten nodig (voor goede uitleg); 
-Renovatie hofjes Leonardus- en Michaelplein (Nan Versteegen): up-to-date-
levensloopbestendig, Wocom heeft 1 op 1 contact met bewoners, geen hoogbouw, evt. 
uitbreiding, er was onrust, Mariëtte gaat bij Wocom aanschuiven (met dubbele pet); 
-Junior Laarbeek Actief: 250 euro is voldoende, gaat om stages groep 7/8, 400 aanmeldingen, 
belangrijk initiatief maar moet wel volgens normale procedure, Paul maakt geld meteen over 
i.v.m. herfstvakantie. 
 
Ingekomen/uitgaande post 16 september tot 12-10-2020 

IN: 

16-09 Nieuwsbrief ZOD 

16-09 NLZVE vragenlijst 

17-09 Kostencalculatie Martien Hendriks aangaande herplaatsing DUET 

28-09 Uitnodiging informatiebijeenkomst nieuw duurzaamheidsproject regio Gemert/BenD 

30-09 Annulering halfjaarlijks overleg Meulensteen 4 dorpsraden (7-10) bouwplannen Laarbeek 

03-10 Planning 4 dorpsradenoverleg november 

06-10 Bedankje Ria Lindeman 

11-10 Junior Laarbeek Actief Reminder (500 euro) 

12-10 Aanschaf nieuwe AED Dorpshuizen 
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3.  Notulen d.d. 17-08-2020  
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
4.  Dorpsondersteuner 
-Veel individuele casussen, meer dan voorheen; veel ouderen zijn eenzaam en bang; 
voorbeeldbrief gem Zwolle: alle zeventigplussers een mooie kaart met vragen: iets voor 
Laarbeek? Mariëtte stuurt deze door naar iedereen en Merel; in Merellaan evt. 
appartementencomplex: hele buurt tegen; nog een bewoner in middelste huis, rest antikraak; 
‘containers’met 6 woningen, tijdelijk=15 jaar! Superlelijk, inkijk, evt. jeugd erin (overlast); zou 
al akkoord zijn: dan bezwaar mogelijk; vervangende woonruimte wel noodzakelijk, eind deze 
week meer bekend: Ans neemt hierover contact op (ook met Maartje). 
 
5. Publiciteit 
Ans heeft Frans Coppens benaderd: hij kan als aanpreekpunt zorgen voor meer bekendheid in 
inhoudelijke stukjes. 
 
6.  Commissies indien er nieuws is:  
-ASD: 15-09 overleg 1. Themabijeenkomst “Het mag wel wat minder”: zorgaanbieders 
schijnen te flyeren op scholen en willen problemen wel oplossen maar: omgekeerde wereld, 
beginnen bij scholen en ouders, wordt vervolgd; 2. Nieuw lokaal gezondheidsbeleid (na 10 jr), 
gericht op vitale en zorgzame samenleving: Marieke de Jong als gezondheidsmakelaar;  
-20-10 overleg vergrijzing (hoe ouder te worden in Laarbeek): vraag over beschermd wonen 
van Helmond naar Peelgemeenten wordt daar gesteld; 
-Leefbaarheidsinitiatieven: AED’s 3 dorpshuizen zijn aan vervanging toe, St. AED heeft 
financieel plan met reserveringen (bij eigenaarschap), ondernemingen die eigenaar zijn 
vervangen en betalen maar St. Dorpshuizen is zelf eigenaar zonder fin. middelen (geen 
inkomsten), wij schieten voor/zeggen ja voor BenD (goed dekkend netwerk belangrijk voor de 
leefbaarheid), eenmalige actie, rol gemeente en evt. overheidsregelingen: Ans zoekt contact 
met dorpsraden Mariahout en L; 
-Verkeer: halfjaarlijks overleg gaat niet door maar iedere maand individuele problemen 
besprokenindien nodig; brief Henk goedgekeurd door politie en gemeente: nu aan de gang; na 
gesprek met loonwerkers blijft het stil van die kant: zelf initiatief richting hen; 
-Denktank: 30 respondenten, 80% wil voor iedere leeftijdsgroep iets: na goed gesprek met 
allerlei belanghebbenden gaan Ans en Anne de kar trekken om start te maken met 
(aantrekkelijke)Boemerang, afspraken over goed beheer/vrijwilligers, evt. afdak voor 18+, 
dinsdagavond nu inloop. 
 
7.  4 Dorpsradenoverleg 
Nu medio januari gepland: t.z.t. evt. aanvullende punten. 
 
8. Rondvraag 
-Nieuw project opstarten is in deze tijd moeilijk; 
-23-09 overleg Leonarduskerk: publiciteit is nodig want het schiet niet op; 
-Preventieteam: akkoord voor 625 euro aan reflecterende winterjassen, bijdrage 
woningbouw? 
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-Howeko: aftrap Repaircafé, mooi initiatief, geen fin. ondersteuning nodig; 
-AED: vandalisme is niet verzekerd, wij vergoeden 800 euro; 
-Beekse Akkers: seniorenwoningen maar geen voorzieningen!  
 
Blijven staan: 
-energietransitie: 16 nov op agenda 
-Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek: 16 nov op agenda en verantwoordelijke uitnodigen. 
 
9. Sluiting:  21.40 uur. 
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