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

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Anne, Henk, Paul, Frans en Suzan.  
Afwezig met bericht: Michiel, Shqipe en Joep.  
 
Jan Zaagman vertelde aan het begin van de vergadering over zijn ideeën t.a.v. een 
opfriscursus verkeer voor 55 plussers. Hij wil 3 avonden gratis theorie (door Toon van Dijk), 
alleen voor Beek en Donk. KBO heeft dit al Laarbeekbreed gedaan (om het jaar) met subsidie 
van de gemeente (via de provincie) maar die wordt stopgezet. Het gaat om 1600 euro 
(kosten rijinstructeurs) voor 3 onderdelen: theorie, praktijk en oog-/oortest. Kost 20 euro. 56 
personen hadden ingeschreven. Dorpsraad wil evt. wel samen met de Seniorenraad 
financieel bijspringen: wij vinden deze opzet beter dan wat Jan wil. Hij kan misschien wel 
thema-avonden voor de KBO gaan organiseren over dit belangrijke onderwerp. 
 

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

2.   Mededelingen   

- Hoorzitting geldkiosk 29-01: Ans, Paul en Mariëtte; Joep? 

-Welkomstpakket: eerste uitreiking nieuwjaarsreceptie, ondernemeners enthousiast. 
    
3.    Notulen d.d. 16-12-2019   

-punt 2: 22-01 bijeenkomst communicatie met wethouder: Ans en Mariëtte                                   
-punt 4: we zien voorlopig af van visitekaartjes denktank; googleforms werkt niet goed: Ans 
zoekt contact met Tom (AR).                                                                                    

 
4.   Inkomende - en uitgaande post 

Ingekomen/uitgaande post 11 december tot 16-01-2020  

IN:  

10-12 Mail dorpsondersteuner Lieshout aangaande kerstcadeautjes  

16-12 Aanvraag Rogier Monicxlaan: 3 sneeuwschuivers, 3 bezems en 1 kruiwagen 

17-12 Uitnodiging Monika Slaets aangaande communicatieoverleg 

18-12 Nieuwsflits ZOD december 

19-12 Voorstel data communicatieoverleg gemeente-dorpsraden 

19-12 Uitnodiging gemeente: 2 bijeenkomsten over bouwplannen c.q. wonen Laarbeek 

20-12 Subsidieaanvraag 2021 

27-12 Brief Pieter Verschuuren inzake ZAV- beleid van Wocom 

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl


 

___________________________________________________________________________  
 
Bankrekening: Rabobank: NL77 RABO 0140 6629 28              K.v.K. :        53079833 

      Internet:           www.dorpsraad-beekendonk.nl                      Postadres:  Rogier Monicxlaan 14,  
      Email:                info@dorpsraad-beekendonk.nl                                          5741 ES  Beek en Donk 

09-01 Mail Marga Vastre: folder ’t Oude Raadhuis in welkomsttas: Mariëtte antwoordt (300 stuks 

aanleveren bij gem; Ans geeft gegevens door) 

12-01 Bedrijfsinfo Google: adres en 06 nr. secretariaat moeten gewijzigd worden: Suzan en Mariëtte  

13-01 Definitieve datum communicatie: 22-01 

14-01 Mail Marijke v.d. Burg: weg Lieshout-Beek en Donk (80 km) 

14-01 Post: Uitnodiging hoorzitting geldkiosk 29-01 met bijbehorende stukken 

16-01 Prijsopgave bonnenboekjes welkomsttasjes: Mariëtte stuurt deze mail naar iedereen 

 
5.    Mededelingen uit commissies  

-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
17 dec overleg geweest: jeugd als onderwerp; er komt geen notitie jeugdbeleid (meer), er 
komen wel meer kaders; 1 feb gaat jeugdwerker weer weg. 
-  Jeugd 
Geen aanleiding voor politie voor extra inzet: geen klachten overlast (is ook het jaargetijde). 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
2 aanvragen: speeltoestel ’t Hof en financiële ondersteuning dancefestival mensen met 
beperking; aanvraag 3 sneeuwschuivers Rogier Monicxlaan: overlegd met Michiel 
(zoutproject gem) en 3 bezems plus kruiwagen: contract met Paul de Hoon voor eenmalige 
aanschaf. 
- Verkeer 
Pad langs ’t Regter Eind is slecht: Henk heeft situatie ter plekke bekeken en het blijkt dat zij 
het zelf onderhouden; in de toekomst wellicht nog riolering nodig dus voorlopig nog geen 
verharding; Henk koppelt dit terug naar de vragensteller. 
Vraag over knik in de weg van Lieshout naar Beek en Donk (50 km naar 80 km): mensen 
hebben ook eigen verantwoordelijkheid. 
Henk, als lid van de klankbordgroep bomenvervangingsplan: voor het onderhoud van 25.000 
bomen was nooit budget, nu wel; Henk stuurt kaart door met beschermde bomen; 2 
inwonerinloopavonden om mening van mensen te peilen. 
- Denktank 
Googleforms: zie punt 3; Lagerhuisdebat: agendapunt 17-02. 
-Website 
Frans en Toon kijken naar mogelijkheid om vanuit info@... te kunnen versturen; Frans verandert 

kerstwens 2018. 

 

6.    Dorpsondersteuner 

Per 1 april valt Welzijnswek onder de LEV-groep; Burgerinitiatief moet oprichting Stichting nog rond 

zien te krijgen. 

 
7.    Rondvraag 
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-Verzekering: 3 opties mengpaneel, nl. maken, huren (Straatman, Amplify, W. Wijgermans) of 
een nieuw (1500 euro) aanschaffen; 
-Kascommissie: Henk en Frans (tweede jaar); 
-Renovatie Piet van Thielplein: nieuw concept afwachten; 
-21-01: afspraak Liesvelden: Ans en Anne 

 
8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.35 uur. Volgende vergadering: 17 februari.          
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