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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 19 juli om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. 

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

 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Mariëtte heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt zonder aanpassingen 
vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
- 13-07 Evaluatie van de welkomstpakketten. Er was 1 ondernemer aanwezig maar veel 
ondernemers meldden dat zij tevreden waren. Het loopt allemaal goed.  
- 08-07 Huiskamerproject: afspraken met ORO, er komen 8 cliënten voor dagbesteding naar de 
huiskamer samen met een begeleider; Eetpunt start na de zomervakantie in de huiskamer i.p.v. 
Dorus van de Elsenhof, nog plek voor nieuwe vaste gasten; Taalcafé op woensdagochtend; 
Inloop Seniorenvereniging dinsdagochtend; op maandag hebben de dorpsondersteuners 
spreekuur; ook wordt er gesproken over een kindercafé; Angela gaat samen met Erik de PR 
aanpakken; verruiming openingstijden wordt door bestuur SDL bekeken.  
-22-06 Wonen, thematische raadvergadering. Dit was een informatieve bijeenkomst voor alle 
raadsleden. Op 28 juli is er een vergadering gepland over dit onderwerp waarbij de dorpsraden 
en de Seniorenraad worden uitgenodigd. Mariëtte sluit aan en misschien Ans. Dit overleg zal 2 
keer per jaar plaats vinden. Henk en Mariëtte zullen daaraan deelnemen. 
 
Ingekomen/uitgaande post 18 juni tot 18-07-2021 
IN: 

28-06 Nieuwsbrief ZOD 

02-07 Per post: Ontwerp-Omgevingsvisie Buitengebied 

02-07 Thuis Energie Besparen Doe Je Zo 

05-07 Uitnodiging barbecue Buurtpreventie d.d. 28-08-2021 

06-07 Verslag bestuurlijk overleg 4 dorpsraden met gemeente/nieuw concept convenant 

06-07 2 gemeentelijke berichten: bouwplannen gemeente en online leer-werk-markt   

07-07 Wocom: Nieuwsbrief witte woningen 

13-07 Vervolgafspraak Wonen (gemeente, dorpsraden, seniorenraad) d.d. 28-07-2021 (18.30- 20.30) 

15-07 Uitkomsten Burgerpeiling Laarbeek 

16-07 Aanvraag rekstok i.v.m. Burendag, 630 euro. 
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UIT: 

3. Notulen d.d. 21-6-2021 
Ongewijzigd aangenomen. 
 
4. Dorpsondersteuners 
- Wij zijn nog steeds heel druk met het Eetpunt dat in september start in de huiskamer. We 
hebben 2 nieuwe vrijwilligers gevonden en zijn nog op zoek naar 1 vrijwilliger die flexibel 
inzetbaar is. Wij gaan de komende weken de bezoekers van het Eetpunt bezoeken om ze te 
informeren over de veranderingen. Ook hebben wij het druk met huisbezoeken omdat er veel 
individuele vraagstukken binnen komen. Men is bezig met een JongerenOntmoetingsPlek (JOP) 
bij het OC. 
 
5. Publiciteit:  
In verband met de vakantieperiode geen persbericht.  
   
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:    
20-7 staat er een overleg gepland. Met als onderwerp de WMO. Laura Vollenberg komt de 
positieve verbeteringen bij de adviesraad bespreken. Ook zijn er 2 wethouders bij dit gesprek 
aanwezig. Joep zal het kritisch volgen. 
-Leefbaarheidsinitiatieven:  
- Er is een aanvraag voor rekstokken binnen gekomen voor Burendag. De inrichting van 
speeltuinen ligt bij de gemeente. Hiervoor is een budget per kern. Aanspreekpunt gemeente is 
Rob Tielemans. Shqipe stuurt een afwijzing. Laarbeekbreed is door Joep een brief opgesteld voor 
de afwikkeling van de aanvragen.  
-Laarbeek Schoon: er is een grote groep mee bezig (indeling gemaakt), Mariahout doet niet mee, 
AR geeft geen subsidie (gemeente zou materialen leveren). Aanvraag ‘on hold’. 
-Verkeer:  
- Na de zomer wordt er bekeken of er behoefte is aan een gesprek tussen gemeente en burgers.  
Verder geen bijzonderheden.  
-Denktank: 
- Mariette bespreekt met Ans of het onderwerp ‘meewerken/meedenken nieuwe bewoners’ 
voor de dorpsraad een onderwerp voor de Denktank kan zijn.  
 
7. Actiejaarplan 2021-2022:  
Angela heeft Ans een berichtje gestuurd dat ze samen met Ans aansluit bij thema jeugd. 
Mariëtte sluit aan bij Buurten met Buurten, samen met Ans. 
 
8. Rondvraag 
- Het viel Suzan op dat er wat aanpassingen gedaan moet worden op de site van de dorpsraad. 
Aanpassingen zijn doorgegeven aan Mariëtte.  Vraag of iedereen even wil kijken of er nog iets 
veranderd moet worden op de site. 
- Geldmaat: opvallend is dat er geen muntgeld meer gestort kan worden. Henk bespreekt dit 20-
07 met wethouder Meulensteen. 
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- 22-07 sluit Angela aan bij het overleg bij Cendra met het tienerwerk van alle 4 de kernen. 
-Mariëtte vraagt naar plaatsing LED schermen (zie Lieshout): onderzoek in het verleden wees uit 
dat de grote investering plus het vele werk niet opwegen tegen het geringe effect ervan. 
 
9. Sluiting 
Mariette bedankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 21.35 u waarna 
nog gezellig een drankje wordt gedronken.  
Volgende vergadering: 20 september.  
 
Burgerpeiling Laarbeek op de agenda voor 20 sept 
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