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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 11 april om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Shqipe, Mariëtte, Henk, Angela, Joep, Fred, Frans en Maartje.  
Afwezig met bericht: Michiel en Suzan. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-15 juni: 4-dorpsradenoverleg: iedereen nadenken over onderwerpen. 
-06-04 gebruikersoverleg OC (Fred en Angela): Huiskamer half mei open met nieuw interieur 
(zonder verbouwing), praktische zaken besproken, reserves zijn op en hopen op betere tijden, 
waarom niet met vrijwilligers gewerkt: kostendekkend en verbindend? Bezettingsgraad 
verhogen zou prioriteit moeten zijn, verruiming openingstijden nodig (bijv. zondagmiddag), 
vakantieperiode open in clusters (op aanvraag), voortaan in april en oktober gebruikersoverleg, 
gastvrijheid al jaren onder de maat (werd breed gedragen) waardoor veel gebruikers afhaakten. 
-Ans: dit jaar t/m maart 31 welkomstpakketten verzorgd, 2021: 144 in B&D; animo op Donk verdient 

enige motivatie en daar gaat Ans voor zorgen. 

- Brief van winkeliers P. v. Thielplein is niet bij Henk (of DR) terechtgekomen, 13 april bijeenkomst 

(Henk), 2023 begint men met openbare ruimte (riool moet vervangen worden): Mariëtte stuurt brief 

naar De Haan en Meulensteen. 

 

Ingekomen/uitgaande post 15 maart tot 08-04-2022 

IN: 

16-03 Toon van de Laarschot: metingen Dr. Timmerslaan 

17-03 AR akkoord met inschakelen politiek t.a.v. nieuw beleidsplan ASD 2023-2026 

22-03 Lieshout akkoord met inschakelen politiek t.a.v. nieuw beleidsplan ASD 

22-03 Aanvraag Leefbaarheidsinitiatief Seniorenvereniging Beek en Donk Vitaliteitsdag 3 mei 

23-03 Uitnodiging gebruikersoverleg OC op 6 april in Lieshout 20.00 uur 

23-03 Uitnodiging concert ODE 2 april a.s. 

25-03 Bedonkske 

25-03 Mariahout akkoord met inschakelen politiek t.a.v. nieuw beleidsplan ASD 

28-03 Reminder Leefbaarheidsinitiatief De Wingerd aanvraag vullen van bloembakken 

30-03 Nieuwsbrief ZOD 
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04-04 Onderzoek Wetenschapswinkel perceptie lokale bewoners over Laarbeekse boeren 

06-04 Handreiking Omgevingsdialoog (flyer) 

07-04 Factuur Ontmoetingscentrum 14-03 

07-04 Reactie wethouders op brief naar politiek aangaande beleidsplan 2023-2026 

08-04 Kerkenvisie Laarbeek 2022 

UIT: 

16-03 Mail naar drie dorpsraden met vraag voor steun om politieke partijen in te schakelen  

24-03 Aanmelding Fred en Angela voor gebruikersoverleg OC 6 april 

26-03 Brief Politieke partijen aangaande Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 

 
3. Notulen d.d. 14-03-2022 
Ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Dorpsondersteuners:  
-16-03 Project Samen: Dialectenmiddag 15 juli in de Regt (met ’t Otterke), draaiboek ligt klaar. 

5.  Publiciteit: persbericht met leefbaarheidsinitiatieven, welkomstpakketten en 
dorpsraadspreekuur; Joep zet e.e.a. op papier en benadert Maria Nooijen. 

6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 

-ASD:  
-12-04 weer overleg over aanpak beleidsplan; antwoord op brief naar politieke partijen kwam 
van wethouders Slaets en Meulensteen?! Mariëtte stuurt antwoord aan 3 dorpsraden en maakt 
later concept voor politieke partijen. 
-Leefbaarheidsinitiatieven: 
-aanvraag buurtkastjes (3): worden geplaatst; hanging baskets: in principe alleen eerste keer 
gehonoreerd; Laarbeekse Wandelvierdaagse: B&D honoreert het wel (L en M niet); Vitaliteitsdag 
3 mei, georganiseerd door Sen.ver. B&D: toegekend; Cultureel Festival op 10-11-12 juni: DR gaat 
tickets kopen en ten dienste stellen van minderbedeelden (mensen aanvraag laten doen). 
-Verkeer: 
-Oversteek P. Becanusstraat: gemeente wil drempel leggen, bewoners zijn tegen, dus geen 
draagvlak, bal nu bij initiatiefnemers: tóch drempel? 
-wegens corona is halfjaarlijks overleg met wethouder, ambtenaren en bewoners op de 
achtergrond geraakt, daarvoor in de plaats kwam verkeerscommissie (vergadert maandelijks): 
benaderen bewoners is daardoor lastiger geworden. Besluit: Dorpsraadspreekuur in de 
Huiskamer (bijv. elke derde woensdag van de maand waarin bewoners problemen kunnen 
aankaarten). 
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-Denktank:   
-We stellen voor een vraag over de Huiskamer met uitleg wat het project inhoudt en wat zou je daar 
willen zien? Zou je gaan lunchen als er een kleine kaart is? Wat vind je van het idee van een 
Dorpsraadspreekuur? Zou je van het Eetpunt gebruik maken? Aan wie zou jij een kaartje willen geven 
voor het Cultureel Festival op 10-11-12 juni? 
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-veel aanvragen binnen (toegekend: o.a. Wandelvierdaagse en Cultureel Festival, 
muziekevenement voor en door het dorp, in fabriekshal v. Thiel Uneted), vanaf mei beginnen de 
evenementen. 
-Vitaal Laarbeek: 
-23-03: Vitaalste idee van Laarbeek (Angela): leuke avond, krijgt vervolg, helaas weinig bezoekers. 
 
7. Bestuurszaken: 
- Mariet Bussemakers besluit geen lid te worden: ze vindt het moeilijk en DR zou zich meer 
moeten profileren zodat de bewoners weten wat ze doen. 
 
8. Rondvraag: 
-Mariëtte stuurt Jaarplan 2021-2022 rond ter voorbereiding op Jaarplan 2022-2023 
-Buurten voor Buurten: Mariëtte vraagt stand van zaken na. 
9. Sluiting: Fred sluit om 21.13 uur de vergadering.  

Volgende vergadering: 9 mei om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

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

  Wim van Hest en Jan de Wit: Mariëtte stuurt uitnodiging voor 9 mei 
Krista Werker (St. Miep) 
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