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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 15 februari om 20.00 uur online via 3CX-Meeting. 

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

 
 

1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Ans is afwezig en heeft Mariëtte gevraagd om haar rol als voorzitter over te nemen. Suzan zal 
daarom de notulen deze keer maken. De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
Uitspraak van de rechter in de zaak van de geldkiosk is via post ontvangen. Het bezwaar is afgewezen. 
Ans en Mariëtte zaten bij Wethouders Slaets en Meulensteen op dezlefde dag kwam de uitspraak 
binnen. Wethouder Meulensteen heeft nog een gesprek toegezegd met de Rabobank. Actie: Hoe staat 
het ermee? De Dorpsraad en de omwonenden hebben er in ieder geval alles aan gedaan om de 
ongenoegens over deze zaak kenbaar te maken. Joep geeft aan dat het voor hem toch storend blijft 
dat de indruk gewekt wordt dat wij als Dorpsraad de komst van de geldkiosk niet belangrijk vinden. 
Ook het gegeven dat wethouder Meulensteen niet eerder een uitnodiging aan ons gedaan heeft om 
hierover in gesprek te gaan.  
 
Ingekomen/uitgaande post 4 december tot 12-02-2021 
IN: 
09-12 Kerstkaart Kledingbank 
10-12 Bedankbrief St. AED Alert Laarbeek aangaande verstrekte subsidie vernielde AED kast 
17-12 Aanvraag ORO  Bijdrage Tovertafel Hoge Hees 
22-12 Wocom: Bij Buurten, nr. 27 december 2020 
23-12 Antwoord Merel van Veen aangaande notulen: Wmo en AED’s 
24-12 Factuur kerstgroet MooiLaarbeekKrant 
28-12 Gemeente: Subsidietoekenning 2021 
06-01 Mail wethouder Slaets: Herman Franssen nieuwe voorzitter Steun Welzijnszorg 
15-01 Nieuwsflits ZOD Mariahout 
20-01 VKKNB: lidmaatschap? 
20-01 Aanvraag Tovertafel Hoge Hees  
21-01 Uitnodiging Monika Slaets 22 februari: Hoe woon jij over 20 jaar (online)  
25-01 Arna Vereijken met pensioen d.d. 28-01 
25-01 Bedonkse 
25-01 Aanvraag leefbaarheidsbudget: ventilatiesysteem Kledingbank (4x250 euro) 
26-01 Toezegging dorpsraad Aarle Rixtel € 250,00 (als de 3 anderen ook bijdragen) 
26-01 Idem dorpsraad Lieshout 
27-01 Toezegging ZOD van € 100,00 Kledingbank 
28-01 STRATO: onduidelijke snelheidsaanduiding sportpark? 
29-01 Aanvraag subsidie leefbaarheidsinitiatief ‘Meidenevents’ 
03-02 Uitspraak Rechtbank geldkiosk 

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 

06-02 Henrie Bouwmans: leefbaarheidssubsidie kledingbank (vervolg) 
06-02 Dorpsraad AR: reactie op onze mail d.d. 05-02, eens met agendapunt 
07-02 ZOD: reactie op onze mail d.d. 05-02, eens met agendapunt 
07-02 Dorpsraad Lieshout: leefbaarheidssubsidie autisme (vervolg) 
10-02 STRATO: Vraag Gerard Brouwers t.a.v. actief zijn van prikvrijwilligers 
11-02 Goedkeuring AR subsidie Laarbeek Actief € 125: vraag over overmaking 
11-02 Uitvoeringsplan Jongerenwerk Laarbeek  
12-02 Uitnodiging Wocom: jaarlijks overleg maart tussen de Dorpsraden, Seniorenraad en 
Bewonersraad Laarbeek 
 
UIT:  
25-01: Mail aan andere 3 dorpsraden: verzoek om ook € 250,00 Kledingbank bij te dragen 
02-02: Brief naar Rechtbank: verzoek schorsing uitspraak geldkiosk i.v.m. gesprek 
02-02 Mail subsidieaanvraag ‘Meidenevents’ naar dorpsraad Lieshout voor afhandeling 
05-02 Mail naar 3 dorpsraden: relatie met gemeente als agendapunt 
 
3. Notulen d.d. 14-12-2021:  
Punten uit eerdere notulen zijn de energietransitie en de omgevingsvisie Buitengebied 
Laarbeek. Willen we daar een apart overleg voor vrijmaken? Merel van Veen heeft 
aangegeven dat de Dorpsraad daar ambtelijke ondersteuning bij kan krijgen. Joep vraagt of 
er inbreng gevraagd wordt van de Dorpsraad op de energietransitie. Mariëtte dacht van niet. 
Henk geeft aan dat er onlangs online een bijeenkomst over heeft plaatsgevonden. Alle 
inwoners van Laarbeek zijn daarvoor uitgenodigd geweest. Het is niet nodig om hier een 
apart overleg voor te plannen. Henk geeft aan dat de omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek 
nog erg vaag is. Met name het wonen in het buitengebied en bestemmingen voor gronden 
zijn aandachtspunten. Voortgang goed blijven volgen en aansluiten waar nodig, maar geen 
item voor de Dorpsraad van maken. 
 
4. Dorpsondersteuners 
Veel vragen rondom eenzaamheid. Met name ouderen die vragen stellen. Ook onder jongeren is 
sprake van eenzaamheid, maar deze vragen worden niet zo snel gesteld. Lastig om een aanbod 
op deze vragen te bieden gezien de strenge maatregelen die er zijn. Binnenkort is er een overleg 
met de WMO om hier samen naar te kijken.  
Vraag van Mariëtte ontvangen om een project op te zetten tussen jongeren en ouderen om 
elkaar te helpen. Maartje geeft aan dat het jongerenwerk nog te vers in Laarbeek is om het op 
dit moment op te pakken.  
De Dorpsondersteuners zijn een activiteit aan het organiseren rondom eenzaamheid; First 
Mates. Naar het idee van het tv programma First Dates. Bedoeld om nieuwe mensen te leren 
kennen, vriendschappen, maatjes. Alles online. We hopen op deze manier een jongere 
doelgroep te bereiken dan dat we doen met het huidige maatjesproject. PR gaat nog starten.  
De belmaatjes die in het voorjaar geworven zijn worden op dit moment opnieuw ingezet bij 
mensen die er behoefte aan hebben.  
Project Samen is een project met de Regt en basisschool ’t Otterke. Binnenkort een bijeenkomst 
om samen te bekijken hoe verder na corona. Maartje gaat hiermee aan de slag.  
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Sinds 1 januari van dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de vroegsignalering 
schuldenproblematiek. De gemeente krijgt voortaan een signaal wanneer een inwoner een 
achterstand heeft bij woningstichtingen, energiebedrijven, zorgverzekeraars enz. De gemeente 
heeft LEVgroep gevraagd om uitvoering te geven aan de vroegsignalering. Dit houdt in dat de 
Dorpsondersteuners onverwachts op huisbezoek gaan bij de mensen die in het systeem gemeld 
worden. Wij bieden onze hulp aan om verdere schulden te voorkomen.  
 
5. Publiciteit:   
Frans Coppens is bezig met een persbericht rondom de Geldkiosk. 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 

-ASD    
Er is een aanvullend advies uitgebracht rondom vergrijzing. Het eerste advies was volgens 
Joep te globaal, daarom de aanvulling die gedaan is. Wat is er al geregeld lokaal, regionaal en 
landelijk. Joep zou dit punt ook graag agenderen voor de volgende vergadering. Ook het 
project Buurten met Buurten is in het aanvullend advies genoemd. Aanstaande maandag is er 
een online bijeenkomst over vergrijzing en wonen. 
Ook is er gesproken over een toekomstvisie Aarle-Rixtel. Aandachtspunt voor onze 
Dorpsraad om ook eens te kijken naar de ontwikkelingen voor Beek en Donk. 
-Leefbaarheidsinitiatieven   
Het valt de werkgroep op dat de mails binnenkomen bij het dagelijks bestuur, voorheen was 
dit niet zo. Hoe komt het dat de mails niet meer bij de werkgroep in de mailbox terecht 
komen? Verzoek aan Mariëtte om mails die bij haar binnen komen te verwijzen naar de 
website waarop het aanmeldformulier staat. Dan komt het meteen op de goede plaats 
terecht. Alleen aanvragen via het formulier worden behandeld. Joep ontvangt graag van 
iedere dorpsraad contactgegevens die gaan over de leefbaarheidsinitiatieven. Actie Mariëtte. 
Hoe om te gaan met de Laarbeek brede aanvragen? Er waren duidelijke afspraken over, maar 
dit is aan het verwateren. Deze afspraken moeten met de andere dorpsraden opnieuw 
besproken worden.  
Het overzicht van aanvragen 2020 is door Shqipe gemaakt. Er staat nog 1 aanvraag open van 
de Tovertafel van ORO. Eerder is een dergelijke aanvraag van de Liesvelden door de 
Dorpsraad afgewezen. Wat doen we nu met deze aanvraag? Advies van de Dorpsraad om de 
aanvraag af te wijzen. We kunnen geen verschil maken tussen de Liesvelden en ORO. 
Aanvragen 2021: aanvraag kledingbank is toegekend door alle dorpsraden en afgerond. 
Aanvraag Meidenevents is doorgestuurd aan de Dorpsraad Lieshout omdat het een 
inwoonster uit Lieshout betreft.    
-Verkeer:    
Toon v/d Laarschot heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger bij de werkgroep verkeer. 
Reden is dat hij niet terug kon vinden wat hij verwacht had van de werkgroep na een gesprek 
met Ans. Hij gaf ook aan er altijd met 2 petten te zitten, de inwoners van Laarbeek en zijn 
eigen belang.  
Vorige week bijeenkomst gehad met de werkgroep Kapelstraat en de gemeente. Op 3e 
kerstdag zijn er in de nacht veel ritten met bieten gereden door de straat. De ondernemer is 
hierop aangesproken. Dergelijke punten zijn niet te voorkomen, maar de gemeente heeft 
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aangegeven dat er opnieuw gehandhaafd gaat worden. Henk schrijft nu al een tijdje de 
transportbedrijven een brief, dit lijkt te werken.  
Rondweg N279: binnekort gaat Henk met Pieter Verschuuren (AR) naar de Raad van State. 
Henk vindt dat we als Dorpsraad in principe geen rechtszaken moeten voeren. Kost veel tijd 
en je bereikt vaak niets.  
Voorstel ontvangen van de gemeente betreft nieuw te plaatsen elektrische laadpalen. Henk 
heeft er naar gekeken en heeft er verder geen aanmerkingen op.  
-Denktank:     -Milieustraat: 22 maart op agenda 
Wat willen we bereiken met de vraag rondom de tarieven van de milieustraat?  
Wat kunnen we met uitkomst doen? Hoe gaan we er vervolg op geven? Voorstel van Joep  
om B&W te informeren middels brief. Resultaten van de denktank doorgeven, zodat ze  
meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingen van de milieustraat. Volgende  
vergadering komt dit punt terug op de agenda. 
 

7. Concept afwegingskader voor woningsplitsing en transformatie 
Volgens Mariëtte had het afwegingskader voor Beek en Donk weinig consequenties en hoeven we hier 
als Dorpsraad dus verder niets mee te doen.  
 
8. Lokaal preventieakkoord 
Er is al een landelijk preventieakkoord, de gemeente gaat dit starten met een lokaal preventieakkoord. 
Het gaat dan om gezondheid in de breedste zin van het woord. Vandaag is er een uitnodiging binnen 
gekomen om 4 maart mee te denken tijdens een kick off. Mariëtte stuurt deze uitnodiging door.  
 
9. Rondvraag  
Joep: nieuws over de Leonarduskerk. De architect heeft een plan ingediend, deze is besproken 
door B&W. De gemeente is nu in beraad om iets over dit plan te zeggen. Joep kan nu nog niets 
zeggen over de inhoud, maar er liggen dus concrete plannen.  
Joep: graag agenderen voor de volgende vergadering; de notitie van de gemeente over het 
thema vergrijzing. Welke rol zien wij voor de Dorpsraad? 
Mariëtte: agendapunt voor de volgende vergadering met de 4 dorpsraden is de rol van de 
dorpsraad.  
Maartje: 2021 is het jaar van de vrijwillige inzet. Daarom gaat er dit jaar een dienstenveiling 
plaatsvinden waarbij betaald gaat worden met uren vrijwilligersinzet. Verzoek om mee te 
denken over kavels die in Laarbeek aangeboden kunnen worden. 
 
10. Sluiting 
Mariëtte bedankt een ieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 21.50u.  
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