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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op maandag 18 oktober om 
20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Ans, Shqipe, Mariëtte, Joep, Angela, Henk, Suzan en Fred. 
Afwezig met bericht: Frans, Michiel en Maartje. Afwezig zonder bericht: Paul. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Ans heet Fred Plateijn van harte welkom en er volgt een voorstelrondje. 

2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-23-09 Sportakkoord en Preventieakkoord: zie punt 8; 
-24-09 Opening Huiskamer Mariahout: zeer geslaagd; 
-Ontmoeting Laarbeekse boeren (Ans): willen gezond en lokaal voedsel promoten, aansluiting bij 
Preventieakkoord, activiteiten met Kansplus, Tiny Restaurant, Buurten voor Buurten, 
Welkomstpakketten, etc. :in november uitnodigen. 
-Vergaderdata 2022: Mariëtte maakt nieuwe lijst met 2de maandag van de maand.                

Ingekomen/uitgaande post 16 september tot 10-10-2021 

IN: 

16-09 STRATO: Uitnodiging Buurten voor Buurten Beekerheide (Guus Gijsbers) 

22-09 Reactie Fred Plateijn op persbericht vacature 

23-09 Laarbeeks Preventieakkoord 

23-09 Nieuwsflits ZOD 

27-09 Cees Dingemans: stand van zaken bloedafnamelocaties 

27-09 Persbericht Buurten voor buurten 

29-09 (Jubileum)Bedonkse 

30-09 Vervanging AED Dorpshuis Lieshout 

05-10 STRATO: bordjes “verboden voor honden’ terug bij speelveldje Beukenlaan? 

05-10 Uitnodiging vrijwilligersorganisaties: vrijwilligerscompliment 2021 

06-10 Uitnodiging vervanging witte woningen 

UIT: 

3. Notulen d.d. 20-09-2021  
Ongewijzigd vastgesteld. 
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4.  Dorpsondersteuners: per 1 nov verhuizing werkplekken naar de Koppel; 17-11 
Informatieavond in OC over het bespreekbaar maken van autisme binnen relaties en effecten op 
anderen, aanmelden bij LerenmetLEV.   

5.  Publiciteit: Ans maakt opzet voor ‘vacature projecten-persbericht’ en Joep voor de 
leefbaarheidsinitiatieven.   

6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD    
-nog steeds geen antwoorden aangaande WMO; normalisering: gemeente lost niet alles op, wat 
wordt van onszelf verwacht, hulpverlening staat in de rij, kinderen moeten aan al die normen 
voldoen, moet de lat zo hoog blijven? Wachttijden jeugdzorg punt van zorg: 6 maanden tussen 
melding en behandeling. Notitie onafhankelijke cliëntondersteuning.  

-Leefbaarheidsinitiatieven   
-geen nieuwe aanvragen; paneel nodig voor nieuwe AED-kast in groenstrook: dorpsraad akkoord 
met betaling ervan want dekkend geheel AED-kasten behoort tot de leefbaarheid (Joep stuurt 
mail en offerte door). 

-Commissie 25 jaar Laarbeek: kaders besproken, max bedrag per aanvraag.  

-Verkeer: Kapelstraat is gekkenhuis met landbouwverkeer; rond Bosscheweg is het erg stil.  

-Denktank: Hoe kunnen we leefbaarheid beter onder de aandacht krijgen bij de inwoners (met 
cijfers uit de burgerpeiling)?  

-Buurten voor buurten: wijkvertegenwoordigers kunnen zich ook melden als er geen 
buurtvereniging (meer) is. 

-Huiskamerproject: planning  is dat 1 jan 2022 de biljarts zijn verhuisd naar bieb; Eetpunt: open 
plek is wennen, vrijwilligers draaien goed, uitbreiding van 8 naar 25 deelnemende pers mogelijk; 
ORO: 2 pers 1 dagdeel en later uitbreiden naar werkpost (6-8 pers); 
 
7. Burgerpeiling: Dorpsraad vindt OV en verkeersveiligheid punten van aandacht. 

8. Preventieakkoord: Angela gaat het vervolgtraject in de gaten houden; Mariëtte meldt haar aan; 
Sport- en Preventieakkoord worden samen aangevlogen, jammer dat basisscholen niet bij meer 
afspraken staan genoemd (bv. drugs). 

 
9. Rondvraag: 
-Shqipe vraagt naar voortgang Piet v. Thielplein: niets bekend; Ans meldt dat de geldautomaat vaak te 
vol zit om briefgeld te kunnen storten; Mariëtte vraagt aandacht voor de Toiletalliantie en stuurt info 
door. 
 
10. Sluiting: Ans sluit om 21.59  uur de vergadering. Volgende vergadering: 15 november. 
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