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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op maandag 15 november om 
20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Ans, Shqipe, Mariëtte, Henk, Suzan, Paul, Fred (apirant lid) via verbinding: Joep, 
Angela. 
Afwezig met bericht: Frans, Michiel en Maartje.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

1a. Presentatie Laarbeekse boeren: Tanja Verbakel: 
Laarbeekse boeren (boeren, tuinders, kwekers, zorgboerderij, B&B, caravanstalling etc.) zoeken 
samenwerking en verbinding met bv. welkomstpakketten, Toeristisch Laarbeek, Tiny Rest./St. 
Miep, Vitaal Laarbeek) om streekproducten buitengebied meer bekend te maken bij bevolking. 
Zij produceren met passie en zorg en oog voor de natuur, traditioneel of hightech. Stichting 
Buitengebied opgericht met ‘ambassadeurs’. Fietsen langs bedrijven wordt geüpdatet. 25 jaar 
Laarbeek gebruiken: bijvoorbeeld markt Kansplus op 10 juli, biologische streekmarkt, 
weekmarkt evt. We houden elkaar op de hoogte. 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-26-10: Witte woningen: parkeerprobleem Leonardusplein, voorkeur voor variant met parkeren 
in totaliteit rechtsachterin, bestemming alleen voor bewoners en hun bezoek, aanpassingen aan 
woning besproken, karakteristieke (witte) uitstraling behouden, bewoners kregen volop kans. 
-02-11: Gebruikersoverleg SDL (en toost op afscheid burgerinitiatief/welkom SDL): serieus in 
gesprek met personeel over servicegerichtheid; 21 verenigingen vertrokken: waarom? Tarieven 
vergelijken met AR; openingstijden: alles is bespreekbaar. 
-07-11 Joep was aanwezig bij coronaherdenking Laarbeek: zeer indrukwekkend. 
-08-11 Huiskamerproject: Hetty Hendriks (WMO Laarbeek) was aanwezig; OC is tussen Kerst en 
Nieuwjaar dicht, Eetpunt open bij belangstelling; mini-huiskamer kan voor 2 euro/uur gehuurd 
worden; welkomstpakketten: wat er nodig is, is afhankelijk van ondernemers; vloer onder de 
biljarts wordt vervangen, aangepast aan de bestaande vloer; eind januari klaar, dan officiële 
opening; Natascha Vermeulen doet PR voor SDL; nieuwe initiatieven: Taalhuis jongeren, 
eenzaamheidswerkgroep en lotgenoten afasie. 
-10-11 Heuvelsche Velden (Henk): gebied achter de Hoge Regt was agrarische bestemming, nu 
komen er 45-60 woningen vanwege Ruimte voor Ruimte, planning in 2023, onrust onder 
bewoners. 
-13-11 Veteranenherdenking: Ans en Mariëtte waren in Lieshout aanwezig namens de dorpsraad. 

-Tienerwerk Laarbeek (Angela): Spooktocht van 20 november is uitgesteld i.v.m. corona. 

-Betaalbaar Wonen Mariahout (Joep en Angela): zeer drukbezocht, vooral jongeren, huizen 255.000 

euro incl. grond, max. grootte 260 vierkante meter; tiny houses: ca. € 130.000 plus € 100/maand pacht 

voor 15 jaar. 

-Straatnamencommissie: Angela geeft zich hiervoor op. 

Ingekomen/uitgaande post 10 oktober tot 15-11-2021 
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IN: 

12-10 Toon v.d. Laarschot: Buurten voor Buurten in wijken zonder Buurtvereniging? 

13-10 Informatieavond Betaalbaar Wonen Mariahout 08-11 

15-10 ZOD Nieuwsflits 

18-10 STRATO: Peter van Oorschot vraagt om wegversmalling Lindenlaan 

19-10 STRATO: Theo Kaak: Gevaarlijke verkeerssituatie de Piano-Klavierstraat 

21-10 Uitnodiging Veteranenherdenking 13-11 

22-10 ’t Bedonkske (maandblad Seniorenvereniging) 

25-10 Publiciteit Eetpunt (Suzan) 

25-10 Opstarten (diepgaand) contact gelijkgestemden i.s.m. Suzan, Wim Hijnen, Seniorenvereniging en 

Dorpsraad 

27-10 Leefbaarheidsinitiatief: aanvraag Junior Laarbeek Actief 

27-10 Offerte paneel AED-kast 

27-10 Uitnodiging en programma coronaherdenking Laarbeek 7 november 

28-10 Hoofdlocatie LEV Laarbeek naar Ondernemingscentrum De Koppel 

31-10 Mariet Bussemakers: Denktank, profielschets bestuurslid en vergadering bijwonen? 

02-11 Uitnodiging Omgevingsdialoog Heuvelsche Velden 10 november 

03-11 Uitnodiging/datumprikker overleg Dorpsraden, Seniorenraad, Bewonersraad en woCom 

06-11 Geboortekaartje Nora: dochter van Maartje 

08-11 Definitieve convenant 

12-11 STRATO: Jef van Hout over verkeersveiligheid Lekerstraat (omgevingsvisie buitengebied) 

13-11 Bijdrage 500 euro kerstdiner gevraagd door de Zonnebloem 

13-11 Opgave een persoon namens dorpsraad in commissie straatnaamgeving 

UIT: 
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3. Notulen d.d. 18-10-2021  
Ongewijzigd vastgesteld.  
Punt 9: Piet van Thielplein: op zijn vroegst 2023 pas realisatie. 

4.  Dorpsondersteuners:  
-Afasie: verhaal in de krant, mijnheer zoekt lotgenoten, dus meer contacten (ook tussen 
mantelzorgers), liefst in OC bij elkaar; 
-Eenzaamheid: weduwnaar voelt zich eenzaam en wil diepgaandere gesprekken met lotgenoten, 
LEV gaat samen met dorpsraad en Seniorenvereniging met hem aan de slag; 
-Suzan kondigt aan dat ze in juni haar tweede kindje verwacht: proficiat! 
 
5.  Publiciteit: Joep maakt concept over leefbaarheidsinitiatieven; daarna Ans voor ‘vacature 
projecten’;  

6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD: 
-vergadering afgelast vanwege te weinig agendapunten(!), gepleit voor woonzorgvisie apart van 
woonvisie; wachttijden jeugdzorg baart zorgen, ‘met wethouder op de koffie bij bewoners’ is 
weer gestart.    
-Leefbaarheidsinitiatieven: 
-aanvraag € 500 diner Zonnebloem is in behandeling; aanvraag bijdrage Boerenbruiloft wordt 
afgewezen vanwege geen begroting.  
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-Verkeer: 
-gelijkgestemden hebben RvS geantwoord over zienswijze turbotonde Gemert/N279; verzoeken 
Lindenlaan, de Piano-Klavierstraat (Henk bespreekt dit met gemeente), Lekerstraat, drempels 
Bosscheweg (bewoners willen dat niet), afsluiting Bosscheweg: lastige (vooral politieke) kwestie.  
-Denktank: Ans maakt vraag over: Hoe kunnen we leefbaarheid beter onder de aandacht krijgen 
bij de inwoners?   
 
7. Rondvraag: 
-Paul geeft te kennen over een à twee maanden te willen stoppen; 
-Joep en Ans gaan gesprek aan met belangstellende Mariet Bussemakers; 
-Angela: Vitaal Laarbeek: uitstel Kick-off wegens corona, Sportcafé met Vitaalste idee van Laarbeek is 

de bedoeling, maart 2022 vervolg; 

-Ans gaat Pieter Verschuuren namens ons bedanken voor de prettige samenwerking. 
 
8. Sluiting: Ans sluit om 22.00 uur de vergadering. 

Volgende vergadering: maandag 13 december 19.30 uur. 
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