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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 
maandag 22 maart om 20.00 uur online via 3CX-Meeting. 

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

 
 

1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post:  
-Meeting Wonen en Vergrijzing d.d. 22 februari: prima georganiseerd overleg met diverse 
inzichten vanuit ander perspectief; werkgroepjes geformeerd met Ans, Joep en Mariëtte; 
-Miniconferentie bibliotheek d.d. 3 maart: info komt via Huiskamerproject; 
-Meeting Lokaal Preventieakkoord d.d. 4 maart: Sportakkoord erbij betrekken (“Laarbeeks 
Leefstijlakkoord”), muziek/kunst/cultuur vinden we belangrijk: ideeën uiterlijk 28 maart naar 
Mariëtte; 
-Videomeeting Huiskamers Laarbeek d.d. 8 maart: 25 maart bijeenkomst werkgroep; 
-Geldkiosk: gesprek Meulensteen d.d. 9 maart: als mosterd na de maaltijd, niet gecharmeerd 
van aanpak, vooral teleurgesteld datum dit (te) late gesprek, nu streep eronder, meegedacht 
over bestickering, gezamenlijk stuk in MLK: draagvlak belangrijk zodat geldkiosk blijft. 
-Anne is gestopt: bloemetje is verzorgd en t.z.t. komt er nog een etentje ter afscheid; Angela 
Zijlmans is nieuwe kandidate: Ans en Joep gaan in gesprek; 
-Gezamenlijke collecteweek: na Pasen, coronaproof, alleen brief bezorgen, website, zoveel 
mogelijk betalen via Ideal en QR-code dan wel eenmalige machtiging, 3 plekken om envelop in 
te leveren; 
-AED: Joep stuurt oproepen (nog steeds) door en jaarplannen; 
 
Ingekomen/uitgaande post 15 februari tot 08-03-2021 
IN:  

16-02 Uitnodiging jaarlijks overleg tussen de Dorpsraden, Seniorenraad en Bewonersraad Laarbeek 

17-02 Antwoord dorpsraad AR op onze mail van 16-02 

23-02 Antwoord Mariahout op onze mail van 16-02 

23-02 Brief Mariahout subsidie meidenevents 

01-03 Uitnodiging gesprek rol dorpsraden met B&W 

08-03 Financieel jaarverslag Stichting Muziektuinpodium 2020 

UIT:  

16-02 Mail naar Tonny Meulensteen: wanneer gesprek geldkiosk? 

16-02 Mail naar andere dorpsraden met afspraken leefbaarheid ideeën  
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3. Notulen d.d. 14-12-2021:  
Ongewijzigd aangenomen. 
 
4. Dorpsondersteuners 
-Project Samen: jongeren met ouderen verbinden, er komt een kaartenactie met Pasen, ’t 
Otterke verzorgt de ouderen van de Regt e.o. en De Raagten ouderen in andere 
seniorencomplexen; 
-Waterpoort: LEVgroep moet vanwege concurrentiebeding contract opzeggen per i juli, in 
gesprek met Wocom en bewoners, nadruk op 50 plus, activiteiten moeten blijven en liefst 
vrijwillig beheer door bewoners; 
-Huiskamerproject: vervolg 25 maart; 
First mates: nog aanmeldingen nodig, graag verspreiden; 
 
5. Publiciteit:   
Met Frans Coppens gesproken: hij is het ermee eens dat Maria Nooijen (oud-correspondent ED) 
onze publiciteit gaat verzorgen: wij voorzien haar van info, willen ons (bescheiden) profileren.   
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 

-ASD    
-Wonen en vergrijzing (woonvormen): kan gemeente nu beleid maken? Vervolgadvies nodig? 
Is namelijk ook al bij vergrijzing gedaan; zie verder punt 7; 
-Uitvoeringsplan Jongerenwerk: reactie gegeven; 
-Leefbaarheidsinitiatieven   
-geen nieuwe initiatieven; 
-meidenevent: het is Laarbeekbreed en gaat over eenzaamheid, dus akkoord; Paul maakt 250 
euro over naar initiatiefneemster; Shqipe stuurt haar bevestiging; communiceren via 
publiciteit/website; 
-Lieshout heeft nieuwe mensen: nieuwe tips, bijvoorbeeld zelfde formulier gebruiken; 
-aanvraagprocedure: op agenda 4 dorpsradenoverleg, voorstel om 
leefbaarheidscoördinatoren dat te laten regelen; ons voorstel: tot 500 euro zelfstandig 
beslissen, erboven: gehele dorpsraad. 
-Verkeer:    
-N272: bewoners kunnen reactie geven op de site; 
-N 279: zitting RvS opgeschort dus vertraging; 
-Kapelstraat: volgende week meeting met provincie (aanpak sluipverkeer); 
-Berkendijkje: nog steeds onveilige situatie; 
-Brabants Veiligheidsplan: beleidsregels voor streven naar 0 doden in de toekomst;  
ouderen zijn kwetsbaar: financiële bijdrage weer mogelijk voor E-bike- en Broemcursus (LEV  
en seniorenverenigingen? Evt. bijdrage van dorpsraad; iets voor publiciteit. 
-Denktank:      
-Milieustraat: vertraagde vernieuwing; uitslag bij wethouder Briels neerleggen; 
-Allen: ideeën voor nieuwe vraag over wat er nodig is in B&D, aandachtsgebieden dorpsraad; 
 

7. Vergrijzing: notitie gemeente 
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-Advies is uitgebracht over vergrijzing: te globaal over dit complexe onderwerp, te vrijblijvend en 
weinig concreet; al 10 jaar beleidsstukken met minimaal resultaat (plannen in 2010, 2013, 2017 
bloedden dood); daarom nieuw advies: verdieping gemaakt, wat moet je doen met welke partijen 
(gemeente, regionaal, landelijk), dreigend zorginfarct, veel partijen met raakvlak, versnippering en 
marktwerking in de zorg, wat kunnen we zelf doen als gemeenschap of individu: bewustwording, vitale 
en zorgzame wijken, gemeenschapskracht versterken (woonvormen), LEV/Tot uw Dienst/ dorpsraden; 
Buurten voor Buurten is goed middel om behoeftes duidelijk te krijgen; wat kunnen jong en oud voor 
elkaar betekenen?   
-Antwoord B&W: eens met punten zorginfarct, alle partijen aan tafel, verantwoordelijkheidsniveau; 
meetings over Preventieakkoord, Wonen en Vergrijzing: en nu? Heeft gemeente Wocom 
geïnformeerd: Ans kaart dit aan in overleg 23-03; Joep stuurt notitie naar Mariëtte. 
 
8. Herbestemming Leonarduskerk 
B&W is positief over het nu voorliggende plan dat uitgewerkt moet worden; Laarbeek mag wel 
vervangen maar niet nieuw bouwen. 
 
9. Kascommissie 
Paul stuurt financieel verslag 2020 door en maakt een begroting voor 2021. Dit jaar minder projecten 
dus meer in kas; na corona misschien meer uitgaven, bijvoorbeeld buurpreventie steunen, evenals 
Huiskamerproject, preventieakkoord, Vitalisering Boemerang; 
-2022: Ans en Joep in kascommissie. 
 
10. Rondvraag 
-Henk maakt tweede vraag aangaande milieustraat; 
-Suzan vraag hoe het met Frans is: naar omstandigheden goed, wandelt veel, wacht op interne 
defibrillator (ICD); 
-Joep meldt dat het Muziektuinpodium geen financiële zorgen heeft; Mariëtte stuurt financieel 
verslag door; 
-Allen: in eigen buurt navragen waar behoefte aan is. 
 
11. Sluiting 
Ans bedankt eenieder voor zijn/haar aandacht en sluit de vergadering om 22.00u.  
Volgende vergadering: maandag 19 april. 
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