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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 17 mei om 20.00 uur online via 3CX-Meeting. 

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

 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
-18-05 wordt de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) digitaal 
uitgelegd, Mariëtte zal deelnemen; Ans stuurt gegevens hierover door naar Angela. 
-27-05 Huiskamerproject: Mariëtte stuurt notulen en gegevens naar Angela. 
-Er zijn geen belemmeringen meer voor mooi herbestemmingsplan Leonarduskerk. 
-Piet van Thielplein: projectgroep al 2 jaar bezig, iedereen eens met ingediend plan; gemeente komt 

met eigen plan plus tekening (geld uit budget) buiten projectgroep om: iedereen furieus, is de 

betreffende gemeenteambtenaar wel de juiste persoon: weinig besluitvaardig; projectgroep stuurt 

brief naar B&W en de raad met duidelijk ongenoegen over de handelwijze; afhankelijk van reactie: 

beraad op vervolgacties.  

 Ingekomen/uitgaande post 16 april tot 14-05-2021 
IN: 

20-04 Rabobank: Voorstel nieuwe signing geldkiosk 

23-04 Preventieakkoord: onze opmerkingen meegenomen 

28-04 Via STRATO: Voorbereidingsbesluit el. laadpalen Sijsjesplein (Mark Hardy) 

29-04 Twee aanmeldingen voor de Denktank 

04-05 Concept geactualiseerd convenant 

04-05 Uitnodiging vooroverleg 4 dorpsraden (31 mei- 3 juni) 

14-05 Nieuwsflits ZOD 

UIT:  

20-04: Voorstel signing geldkiosk naar betrokken bewoners ter accordering  

24-04 Persbericht Welkomstpakketten naar MLK en Omroep Kontakt 

26-04 Antwoord aan Rabobank omtrent nieuwe signing geldkiosk 

3. Notulen d.d. 19-04-2021:  
Ongewijzigd aangenomen. Punt 6 wordt opgepakt: Joep en Shqipe. 
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4. Dorpsondersteuners 
- Buurten voor buurten: Ans en Suzan gaan kijken naar de mogelijkheden. 
5. Publiciteit:   
Eerste persbericht door Maria Nooijen over welkomstpakketten: te veel tekst en daardoor geen 
recht aan de mooie foto. Had te maken met onze keus voor 2 onderwerpen: advies Maria is één 
onderwerp per keer. A.s. donderdag persbericht over rectificatie bericht geldkiosk. Evt. 
contactpersoon noemen i.p.v. website; onderwerpen zijn welkom. 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:    
-18-05 overleg: advies cliëntenondersteuning; advies over Lokaal Preventieakkoord: is een 
dynamisch plan, vinger aan de pols houden wat betreft onze (wel/niet meegenomen) adviezen; 
Jeugd aankaarten (zie punt 8). 
-Leefbaarheidsinitiatieven:   
-geen nieuwe initiatieven; 
-Verkeer:    

 -Beekse Brug: aanvullend overleg nodig; slinger in de Bosscheweg kan niet vanwege Kasteel; dan 
maar afsluiten volgens provincie: Gemert voor/ BenD tegen; N279 moet eerst aangepakt zijn. 
-Kapelstraat: drempel geplaatst en borden tegen vrachtverkeer; bij Sparta’25: 
verkeersremmende drempels. 
-Subsidie Broemcursus (1600 euro) is weggestemd door de wethouder; i.v.m. preventie 
veiligheid: kijken of er animo is voor E-bikecursus met subsidiemogelijkheid provincie of bijdrage 
dorpsraad (niet structureel). 
-Denktank: 
-Milieustraat: op dit moment wachten we op de gemeente en haken aan als er iets gebeurt op 
dat gebied, Henk houdt dit voor ons in de gaten; wellicht in de toekomst een enquête samen 
met de MLK; terugkoppeling naar Denktankleden: Ans.  
 
7. 4 dorpsradenoverleg d.d. 14 juni: convenant, andere onderwerpen 
Ans en Mariëtte bekijken het convenant nog aandachtig; veel onderwerpen (aangedragen door 
Mariahout) zijn beleidspunten of politiek. 
 
8. Wat missen we nog in Beek en Donk 
-Bij Buurten met Buurten kan dit ook aan bod komen; Ans en Suzan kijken naar vragen voor de 
Denktank hierover: van breed naar smal (welke projecten voor de Dorpsraad, welke ideeën voor 
de Huiskamer?) 
-Groenvoorziening: Bomenvervangingsplan? Paul maakt een overzicht. 
-Weinig zitplaatsen/prullenbakken. 
-Natte horeca: weinig kroegen i.v.t. andere dorpen. 
-Jeugdvoorzieningen (LEV-groep heeft plannen). Container bij OC nog niet geplaatst i.v.m. 
corona; bezwaren tegen Boemerang van omwonenden en dir. School; jammer van de 
tegenwerking terwijl er wel budget voor is vrijgemaakt. 
-Zie ook onderwerpen Lagerhuisdebatten in het verleden: wat is/was het uiteindelijke resultaat? 
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-Saamhorigheid: is minder dan vroeger. 
  
9. Rondvraag 
-Gebruikersvoorwaarden WhatsApp veranderen: (nog) geen invloed op onze groepsapp. 
-Oude plan Piet van Thielplein was fietsonvriendelijk: nieuwe plan beter? 
-Actiejaarplan 2022: 21 juni op de agenda. 
-Kranslegging tijdens Dodenherdenking gebeurt in Mariahout door dorpsraad: iets voor ons? 
Namens de bewoners. Details navragen. 
-8 juni overleg Wonen: wethouder Meulensteen heeft toegezegd dorpsraden uit te nodigen. 
-Aandacht voor huren van duo fietsen: soms miscommunicatie, juiste contactpersoon 
benaderen, in Mariahout loopt het prima, in Lieshout weinig gebruik. 
 
10. Sluiting 
Ans bedankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 22.13 u.  
Volgende vergadering: 21 juni.  
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