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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 19 april om 20.00 uur online via 3CX-Meeting. 

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

 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Angela Zijlmans wordt van harte welkom geheten en iedereen stelt zich voor. 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
-40 wachtenden op welkomstpakketten, gaat binnenkort weer opstarten; 
-Leonarduskerk: 22 april overleg initiatiefgroep (Mariëtte vervangt Joep) en architect over de plannen, 
ontsluiting Leonardusplein wordt daarin ook meegenomen; 
-Huiskamerproject: 22-04 vervolgoverleg; 
-Overleg Dorpsraden, Seniorenraad, Bewonersraad Laarbeek en woCom: voortaan voor- en najaar 
overleg, Wocom wil graag betrokken worden bij Leefbaarheid (zoekt contact met buurtverenigingen) 
en Buurten voor Buurten; jan. 2023 sloop Leonardusplein, zelfde aantal woningen (of iets meer) terug, 
anders gesitueerd, doorgang naar de grond erachter is van de kerk; 
-Overleg B&W en dorpsraden: convenant (10 jaar oud) wordt geüpdatet; LEVgroep gaat kijken naar 
cursus nieuwe wet (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) om verenigingen en stichtingen te 
ondersteunen; (niet transparante) procedure Wob verzoeken heeft aandacht B&W; 8 juni a.s. is er een 
thema-avond Wonen: in navolging van goed functioneren verkeerscommissie gevraagd of dorpsraad 
ook bij dit onderwerp kan aansluiten; 
-Gezamenlijke collecte (16 fondsen): uitstekende opbrengst ondanks andere procedure; 
-Preventieakkoord: niet al onze opmerkingen zijn meegenomen in het concept, Mariëtte zal die 
nogmaals doorsturen. 
 
Ingekomen/uitgaande post 25 maart tot 16-04-2021 
IN:  

25-03 Goedkeuring subsidieverantwoording 2020 

30-03 Verkeersveiligheid Dr. Timmerslaan: Alex Benjamins 

02-04 ZOD-Nieuwsflits Mariahout  

06-04 Verkeersprobleem De Hoeve, gemeente doet niks: Dirk van den Biggelaar 

14-04 Concept Laarbeeks preventieakkoord 

16-04 Henrie Bouwmans: Verantwoording aanleg ventilatie Kledingbank 

16-04 Leo van Heugten (RABO): Nieuwe foto’s nodig geldkiosk 

UIT:  

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 

29-03 Opmerkingen Laarbeeks Preventieakkoord 

3. Notulen d.d. 22-03-2021:  
Ongewijzigd aangenomen. 
 
4. Dorpsondersteuners 
- momenteel veel individuele en heel diverse casussen; 
-huishoudelijke hulp: voor de zware klussen is een indicatie plus nodig en die wordt zelden 
gegeven wat daarom problemen oplevert. 
 
5. Publiciteit:   
Ans en Mariëtte hadden een prettig gesprek met Maria Nooijen (oud-correspondent ED): max. 
een keer per maand persbericht naar MLK en Omroep Kontakt, wij voorzien haar van info 
(steekwoorden), Ans en Mariëtte leveren als eerste input (nieuws omtrent welkomstpakketten 
en evt. Leonarduskerk). 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:    
-20-04: overleg met Monika Slaets; 
-Leefbaarheidsinitiatieven:   
-geen nieuwe initiatieven; 
-Dorpsraad Beek en Donk betaalde als laatste aan Kledingbank; 
-coördinatoren gaan met elkaar afspraken vastleggen (Jan Dekkers AR, Kees van Helden 
Lieshout, Henk Hulsen Mariahout en Joep en Shqipe); 
-Verkeer:    

 -twee vragen via STRATO-mail zijn door Henk beantwoord maar hij heeft daar geen reactie op 
gekregen (verkeersprobleem De Hoeve en hardrijden Dr. Timmerslaan); advies De Hoeve: in 
contact blijven met gemeente, aannemers etc., ook buurtvereniging inschakelen; advies Dr. 
Timmerslaan: laser gun via VVN, samen met basisschool, vaak sluipverkeer en eigen bewoners, 
niet ingericht voor 30 km zone;  
-N 279: RvS laat opnieuw tellingen doen na honorering enkele zienswijzen; 
-06-05: overleg met gemeente; 
-Denktank: 
-verdiepingsvragen: conclusie is dat merendeel nu tevreden is over de milieustraat (Henk stuurt 
conclusie naar ons door en dan naar Joan Briels), bewustwording gecreëerd.   

 
7. Rondvraag 
Ringen voor plastic zakken hangen niet meer op hun plaats aan de lantaarnpalen; melden op de 
website van de gemeente Laarbeek. 
-Allen: in eigen buurt navragen waar behoefte aan is dan wel zelf nadenken, agendapunt 17 mei. 
 
8. Sluiting 
Ans bedankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 21.16 u.  
Volgende vergadering: maandag 17 mei.  
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