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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 21 juni om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. 

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

 
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Ans heet iedereen van harte welkom en men is blij elkaar weer in levenden lijve te zien.  
Ans kijkt naar mogelijkheden voor een etentje. 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
-WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen): nog even afwachten en evt. later de Statuten 
erop aanpassen; 
-Huiskamerproject: Eetpunt 5 dagen per week in OC (overname Dorus v.d. Elzenhof) met 
vrijwilligers, 14 gasten waarvan 6 iedere dag, voor eventuele vervoersproblemen wordt 
oplossing gezocht; 2 ochtenden dagbesteding ORO met mogelijkheid tot 5 ochtenden; Taalhuis 
gaat opstarten; OC 6 weken dicht: we hopen op oplossing wethouder; 
-4 dorpsradenoverleg: constructief, met name over nieuw convenant; 
-overleg 4 dorpsraden en college B&W: goed overleg, er komt een concept convenant met 

aanpassingen (o.a. begrippenlijst); Wonen: 2 keer per jaar overleg dorpsraden, gemeente, ASD en 

Seniorenraad over alle facetten; 

-22 juni Wonen: Henk en Mariëtte zullen deze thematische raadvergadering bijwonen; 

 Ingekomen/uitgaande post 19 mei tot 11-06-2021 
IN: 

19-05 STRATO: aandacht voor gevaarlijke verkeersituatie Molenweg  

20-05 Leefbaarheidsidee Laarbeek Schoon 

31-05 Gemeente: Dorpsraad eens met houten hekwerk geldkiosk? Ja 

03-06 Kees Heldens: twee mails aangaande leefbaarheidsinitiatieven 

03-06 Maaike van der Zwaluw (beleidsadviseur Duurzaamheid en Energie): In gesprek over duurzaam 

verwarmen en koken 

10-06 Merel van Veen: Woonvisie 

18-06 John v.d. Berg: Thematische raadsvergadering Wonen 

UIT:  

04-06 Antwoord naar Maaike van der Zwaluw: geen taak dorpsraad 
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3. Notulen d.d. 17-05-2021:  
Punt 8: Paul heeft diverse info verzameld over groenvoorziening (Bomenvervangingsplan) bij 
verschillende instanties en personen: zit wel gedegen in elkaar. 
 
4. Dorpsondersteuners 
- Eetpunt OC: zie punt 2; LEV heeft nu ingang bij basisscholen voor samenwerking; zorgen om 
jongeren en werkenden vanwege coronagevolgen (meldingen huiselijk geweld toegenomen); 
LEV gaat aan de slag met verhalen rondom corona (m.n. mantelzorgers en inwoners). 
 
5. Publiciteit: Algemeen stukje voor MLK (minder leefbaarheid ideeën, 4 dorpsradenoverleg plus 
gemeente); Mariëtte maakt concept.  
   
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:    
-18-05 overleg: woonvisie was het onderwerp; 
-Leefbaarheidsinitiatieven:  
-overleg coördinatoren: begin is gemaakt, afspraken komen op papier;  
-Laarbeek Schoon: er is een grote groep mee bezig (indeling gemaakt), Mariahout doet niet mee, 
AR geeft geen subsidie (gemeente zou materialen leveren), Shqipe benadert Joep hierover;  
-Verkeer:    

 -geen bijzonderheden; 
-Denktank: 
-Wat missen we nog? Vraag is uitgezet: over het algemeen is men best tevreden; 
-Milieustraat: kan (voorlopig) van de agenda af. 
 
7. Actiejaarplan 2021-2022: vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen om dit goed door te 
nemen zodat de volgende keer eventuele op- en aanmerkingen besproken kunnen worden aan 
het begin van de vergadering. 
 
8. Rondvraag 
-Piet v. Thielplein: er is veel blijven liggen, er komt nog een vervolgtekening, proces verloopt 
traag. 
 
9. Sluiting 
Ans bedankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 21.15 u waarna nog 
gezellig een drankje wordt gedronken.  
Volgende vergadering: 19 juli.  

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl

