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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 9 mei om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Shqipe, Mariëtte, Henk, Joep, Suzan, Fred en Frans.  
Afwezig met bericht: Angela, Michiel en Maartje. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
1a.  Wim van Hest en Jan de Wit: Vergrijzing en Zorginfarct (initiatiefgroep 
Gemeenschapskracht); Wat gebeurt er, wat moet er gebeuren? Problematiek komende 25 jaar: 
actieplan nodig. 2040: 1 op de 4 in de zorg nodig (nu: 1 op 7)! Vraag naar zorg verdubbelt (meer 
ouderen en ze worden ouder). Actie verlangd van: gemeenten, overheden, zorgverzekeraars, 
woningbouwcoöperaties, zorgorg., inwoners en ook dorpsraden. We kennen elkaar, helpen 
elkaar en zijn er voor elkaar. Vragen: draagt u als dorpsraad bij aan buurtontwikkeling? Zo ja, 
wat zou uw bijdrage kunnen zijn? Wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we samen doen? 
Bewustwording nodig, daarna komt besef, dan gedragsverandering. Buurten voor buurten: op 
straatniveau (verschillende generaties), buurtvereniging is vaak te groot (ook niet-leden 
benaderen), besef bij jongeren is lastig, hulp vragen is moeilijk. Aanspreekpunten nodig, evenals 
inbreng dorpsraad. Hoe sterk is uw netwerk: weer oppakken? In AR was een dergelijk project. 
Landelijk: ‘Ned. zorgt voor elkaar.’ Conclusie: we zien hierin voor ons een rol als dorpsraad om 
dit onderwerp onder de aandacht van de gemeenschap te brengen. Evt. nogmaals agenderen, 
met Ans (?) 

2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-13-04 Piet van Thielplein (Henk): ‘wandelpromenade’ 
-22-04 Uitnodiging Omgevingsdialoog d.d. 16-05: Henk 
-25-04 Witte woningen (Mariëtte): witte uitsraling blijft, inbreng bewoners meegenomen. 
-04-05 Dodenherdenking (Fred, Angela). 
-Huiskamer klaar: dan dorpsraadspreekuur! 
 

Ingekomen/uitgaande post 12 april tot 09-05-2022 

IN: 

13-04 Vraag over mogelijkheid rotondes Kapelstraat (Renee Coolen) 

13-04 Positief standpunt Jan Dekkers aangaande antwoord wethouders Beleidsplan SD 

15-04 Welkomstpakket nog niet ontvangen 

22-04 Uitnodiging Omgevingsdialoog d.d. 16-05 

22-04 Bedonkske mei 

22-04 Bij Buurten (Wocom) 

23-04 Nieuwsbrief ZOD 
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25-04 Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 

04-05 ZOD Nieuwsbrief 

09-05 STRATO: C. Waashof vraagt om snelheidsbeperkende maatregelen Leekbusweg  

UIT: 

12-04 Brief aangaande herinrichting Piet van Thielplein (Inloop 13-04: niet ontvangen) 

12-04 Antwoord twee wethouders naar drie dorpsraden (Beleidsplan SD) 

3. Notulen d.d. 11-04-2022 
Ongewijzigd vastgesteld.  
Onderwerpen 4 dorpsradenoverleg: ‘verbinding’ dorpsraad met gemeente is ver te zoeken, 
bewoners veel meer bewust maken van onze rol; wonen: woonvisie; afspraak=afspraak bij 
werkgroep Leefbaarheidinitiatieven; presentatie Vergrijzing en Zorginfarct. 
 
4.  Dorpsondersteuners: medewerking verleend aan succesvolle Vitaliteitsdag (3  mei), bezig 
met energiearmoede (hulp bij aanvraag toeslag), Dirk Hamers en Maartje starten Buurten voor 
Buurten op, samen met Ans.  

5.  Publiciteit: persbericht tickets UNITED: een reactie binnen; eenzame jongeren (19 plus 3 
begeleiders): 22 kaarten voor vrijdag, Maartje; er zijn 70 Oekraïners: even nog reacties 
afwachten, dan kijken; persbericht evt. herhalen.  
-Toekomstige onderwerpen: dorpsraadspreekuur, Buurten voor Buurten, Jaarplan. 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:  
-10-05 overleg over rapport KPMG: ‘Wie doet het met wie?’ Over inrichting van de zorg in de 
toekomst (bijv. wijkteams?). Daarna volgt advies aan B&W. 
-Leefbaarheidsinitiatieven: 
-Verkeer:-11-05 overleg; in Kapelstraat is politie ingeschakeld voor vrachtverkeer: de helft was 
er onreglementair maar er volgden geen verbalisaties en er kwam geen terugkoppeling naar de 
bewoners! Henk is intussen bespaarcoach en bezig met cursus energiecoach. 
-Denktank: Hoe kunnen wij, als dorpsraad, de bewoners bereiken om het onderwerp 
aankomend zorginfarct vanwege dubbele vergrijzing, onder de aandacht te brengen? Mariëtte 
benadert Ans.   
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-11-05 overleg. 
-Vitaal Laarbeek: 
 
7. Bestuurszaken: Fred kijkt rond voor etentje, moet betaalbaar blijven, 25 euro betaalt 
dorpsraad. 
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8. Jaarplan 2022-2023: Fred met Maartje en Dirk. Thema’s: Buurten voor Buurten, Wonen (woonvisie, 
seniorenwoningen, levensloopbestendig, starterswoningen), Huiskamer (dorpsraadspreekuur), 
Verkeer, Vitaal Laarbeek, Jeugd, Kerkenvisie (Michaëlkerk). Alles ook afhankelijk van de 
coalitieplannen. 
 
9. Rondvraag:  
-Joep: bij aanvraag papiercontainer is gemeente niet aanspreekbaar op eigen 
(mis)communicatie. Shqipe gaat nu met zwangerschapsverlof (3 juni-6 okt.) maar blijft wel actief 
op de achtergrond, Suzan over ruim twee weken. 
 
10. Sluiting: Fred sluit om 22.05 de vergadering. 
 

Volgende vergadering: 13 juni om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

Agenda:  Concept beleidsplan: 60 minuten 
Toegankelijkheid etc. mede i.v.m. de Omgevingswet 

  Krista Werker (St. Miep) 
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