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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 10 oktober om 19.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Fred, Joep, Mariëtte, Maartje, Suzan, Shqipe, en Henk.  
Afwezig met bericht: Angela, en Michiel.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda: 
Suzan en Shqipe sluiten weer aan en trakteren op roze muisjes. 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-20-09 Nieuw Doorstroombeleid Wocom (Henk): Zie eerdere mail met link, Henk gaat achter 
(inloop)spreekuur aan van Wocom en evt. taak seniorenmakelaar; 
-21-09 Verenigingscafé (Joep): tips voor verenigingen, lage opkomst helaas; 
-Flyer: concept is in de maak, 1000x, in welkomstpakket, overal verspreiden; 
-Beachflag: volgt later met zelfde uitstraling; 
-14 november: Monika Slaets en Merel van Veen sluiten aan: agendapunten: vacatures, 
folder gemeente (één gem. tel.nummer!), hulp bewoners Kapelstraat. 

Ingekomen/uitgaande post 12 september tot  10-10-2022 

IN: 

18-09 STRATO: Angela Giepmans opgave voor Denktank 

19-09 Uitnodiging Verenigingscafé 

20-09 STRATO: Ilse Viguurs over parkeerproblemen Beverstraat (de Regt) 

26-09: STRATO: Ilse Viguurs stuurt foto’s van het probleem Beverstraat 

28-09 Andere datum Bevrijdingsdagoverleg, namelijk 24-11-2022 (Fred) 

29-09 STRATO: Dirk van Spreuwel bedankt voor het welkomstpakket 

29-09 Wethouder Slaets en Merel willen vergadering bijwonen in 2022 

03-10 14 november aanwezigheid Monika Slaets en Merel van Veen 

10-10 Uitnodiging Veteranenbijeenkomst d.d. 12-11 

UIT: 

18-09 Persbericht vacatures MLK, ED, Omroep Peelrand 

22-09 Persbericht Inloopspreekuur MLK, ED, Omroep Peelrand 

3. Notulen d.d. 12-09-2022 
Ongewijzigd vastgesteld. Vraag punt 6 Verkeer: is genoemd plan valide? Ja. In november 
bijeenkomst hierover met burgemeester en alle belanghebbenden. 
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4.  Dorpsondersteuners: 10-11 Dag van de Mantelzorg in OC, focus op werkende en jonge 
mantelzorgers (winterbbq); 11-11 Vrijwilligersbbq; Steunouder (vrijwilliger 4 uur/week kind in 
gezinssituatie): landelijke organisatie naast Matchmentor (voor jongere vanaf 9 jaar met 
hulpvraag); Dirk Hamers was onzichtbaar als vervanger van Suzan; Suzan plaatst onze vacatures 
op ‘Laarbeek voor elkaar’. 

5.  Publiciteit: gedachtewisseling over noodzaak en werking Facebook, voor zichtbaarheid 
misschien nodig maar kan eindeloze en nare discussies opleveren, Joep benadert iemand.  
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD: 13-09 bewogen overleg, 2023-2026 Soc. Beleidsplan: zou in overleg met gemeenschap zijn 
maar ambtelijke ondersteuning kan probleem zijn (bang voor papieren tijger), wordt vervolgd; 
er komt advies voor één loketfunctie, maar extra wachttijden misschien dus in ontwikkeling; 
Laarbeek ziet visie van zes regiogemeenten (De Zorgzame Vitale Samenleving) als richtsnoer: 
kan dus van afgeweken worden! Gaan een paar generaties overheen. Er wordt steeds meer van 
inwoners zelf verwacht, overheden trekken zich terug, voeren ontmoedigingsbeleid. 
-Leefbaarheidsinitiatieven: geen aanvragen; 
-Verkeer: Van Beekse Akkers naar Lieshoutseweg (overgang bij ’t Anker) onduidelijk voor voetgangers; 
Peellandseweg (viaduct): hoogteverschil te overwinnen, daarom voorste stuk afsluiten; onveilige 
fietsoversteek vanuit Lieshout bij De Zwaan (Heerendijk); discussie over hardrijdend (vracht)verkeer in 
Kapelstraat, niet ingericht op 30 km dus handahving juridisch niet houdbaar, Henk gaat met gemeente 
in gesprek: maatregelen voor de bewoners mogelijk (foam, isolatie etc.)? 
-Denktank: Uitslag inloopspreekuur: goede suggesties, geen pers. onderwerpen behandelen; 
-Vitaal Laarbeek: Vitaalste Idee van Laarbeek: Stichting Geef om het Leven: de 50/50 challenge (heeft 
2 oktober plaatsgevonden), Running team Laarbeek:de Laarbeek Run (moet nog komen, laag aantal 
inschrijvingen), Lifestyle Center Laarbeek voor het Happy Lifestyle/COOL project (nog niet duidelijk hoe 
dit gaat lopen), Beweeg Plaatjes Laarbeek (ontwerper is bezig met de plaatjes), 
Seniorenvereniging Beek en Donk: Vitaliteitsdag (heeft 3 mei plaatsgevonden); er is een bedrag van 
17.000 euro extra vanuit het Sport Akkoord, stuurgroep stemt ermee in dat dit geld gebruikt kan 
worden om Stan (LEV-groep) nog een half jaar te verbinden aan Vitaal Laarbeek; doelen voor de 
komende periode: 1. Speeltuinen rookvrij maken, 2. Gezonde schoolaanpak (beginnen bij de 
basisscholen), 3. JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht (Vitaalste Idee van Laarbeek Junior organiseren 
op basisscholen); overige: Doortrappen, Stan legt e.e.a. uit bij Seniorenraad, Sjors Sportief, 
strippenkaart-systeem oid om kinderen uit het po in contact te laten komen met verschillende 
verenigingen (niet alleen sportverenigingen), volgende overleg 2 november. 
-Wonen:  
-Buurten voor Buurten: Joep gaat het overnemen samen met dorpsondersteuners, per ‘straat’; 
-Welkomstpakketten: Fred en Joost, vervanger Ans nodig: Fred neemt contact op met Ans (en Maria 
Nooijen en Ina van Issum); ophalen tijdens inloop, opslagruimte nodig, bonnen i.p.v. vers voedsel. 
 
7. Bestuurszaken:  
-Evaluatie Fred: aan enthousiasme ontbreekt het hem niet, hij krijgt van ons de ruimte om zich te 
ontwikkelen maar DR moet hem niet in de weg zitten daarin, voorlopig als voorzitter verder; Shqipe 
geeft aan te gaan stoppen als penningmeester: per 1 jan niet meer aanwezig bij 
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bestuursvergaderingen maar blijft tot 1 maart 2024 wel financiën beheren; Mariëtte stopt als 
secretaris 1 juli 2023, evt. 1 oktober 2023.  
-Inloopspreekuur 12-10: Henk (met Ton Zonneveld) en Fred van 9.00 tot 12.00 uur, later misschien ook 
in de avond. 
 
8. Etentje: maandag 21 november (11 personen), afscheid Ans, Paul en Frans; besluit: bijdrage 
DR 40 euro p.p. 
 
9. Rondvraag: 23 of 30 november overleg met vier dorpsraden, vacatures/onderbezetting als 
agendapunt, evt. één overkoepelende DR voor overleg met gemeente en voor specifieke 
onderwerpen per kern apart forum? Intussen proberen jonge mensen warm te maken voor DR. 
 
9. Sluiting: Fred sluit om 21.53 uur de vergadering.  
 

Volgende vergadering: 14 november om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  met wethouder 

Agenda:  Toegankelijkheid etc. mede i.v.m. de Omgevingswet 
  Krista Werker (St. Miep) 
  Angela: Beleidsplan aanpassen voor website? 
  Politieke partijen een voor een uitnodigen 
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