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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 12 september om 19.30 uur 
in het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Fred, Joep, Mariëtte, Angela en Henk.  
Afwezig met bericht: Frans, Maartje, Suzan, Shqipe, Dirk en Michiel.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
In een voorgesprek heeft Frans aangegeven als commissielid verder te willen gaan, de 
website te beheren en op de achtergrond mee te willen denken. Dit i.v.m. zijn gezondheid 
die sterk wisselt van dag tot dag. Iedereen respecteert zijn besluit en is dankbaar voor wat hij 
voor de Dorpsraad heeft betekend al die jaren. Officieel afscheid volgt nog. 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-01-08 Gesprek Joep en Mariëtte met Ans: zij blijft ASD doen en Denktank, voor Buurten voor 
buurten en Welkomstpakketten vrijwilligers nodig; 
-13/14-08 Ontmoeten en Verbinden Croy AR (Mariëtte /Joep): geslaagd evenement op beide 
dagen vooral veel bezoekers uit AR, zaterdag werden 50-plussers verwend met hapjes, 
drankjes en muziek, zondag was het meer ‘zen’ en ‘feelgood’, Joep heeft iemand voor de 
Denktank geworven, flyers aanschaffen om ons te kunnen profileren; 
31-08 Straatnamencommissie: Fred: Heuvelse Velden (Hoofdstraat en zes straatjes), plan 
Oliemolen; 
-07-09 Beeldvormingsavond gemeente (Angela): Angela kijkt dit nog terug; 
-07-09 Informatieavond vluchtelingen Het Anker: Fred: ca. 100 mensen, COA niet aanwezig, 
veel vragen, ging om: hoe, wat en waarom? Vijf beveiligers trekken met ze op, spreken hun 
taal, 22.00 uur moeten ze binnen zijn, verblijf 21 dagen.  

Ingekomen/uitgaande post 19 juli tot  12-09-2022 

IN: 

19-07 Geboortekaartje Hana Lajqi 

21-07 Uitleg Joost van Wijk verbouwing OC: geen omgevingsvergunning nodig, uitbreken 
muur zodat Bibliotheek in Ruimte 3 kan en biljarts naar voorste deel (oude) Bibliotheek 

22-07 Per post: Uitnodiging opening IVN gebouw 03-09-2022 in AR 

26-07 Henk Hulsen ZOD: negatief advies subsidieaanvraag Stichting 7th House Croy AR 

01-08 Uitnodiging overleg over Bevrijding 2023 d.d. 27 oktober 19.30 uur: Fred 

06-08 Cees Dingemans: Regels jubilea Laarbeek 

07-08 Tom van de Heuvel: er volgt nog een andere opzet van de puzzel Laarbeek 

08-08 Harry Mommers: bedankje UNITED voor steun 
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22-08 Merel van Veen Lijst contactpersonen gemeente 

23-08 Anton-Pieter Verheggen: Persbericht crisisnoodopvang ’t Anker 

24-08 Merel van Veen: notulen 14-07 en beantwoording vragen (gem-dorpsradenoverleg) 

25-08 Wocom: Bij Buurten 

25-08 René van Heijnsbergen: Beeldvormende avonden info, 7 september Energiestrategie 

29-08 Bedonkske (maandblad Seniorenvereniging Beek en Donk) 

01-09 Gertie Peters: straatnaam Heuvelse Velden, vervanging Sleutelbloem (tweemaal) 

01-09 Anton-Pieter Verheggen: 7 sep tweede infoavond opvang vluchtelingen ’t Anker 

02-09 Anite Nabuurs: persbericht onder embargo vrijwilligerspenning 

08-09 Uitleg nieuw doorstroombeleid Wocom d.d. 20-09-2022: Henk 

08-09 Uitnodiging herplaatsing kunstwerk d.d. 23-09-2022: Joep 

08-09 STRATO: Uitnodiging ontvangst bevrijdingsvuur d.d. 19-09-2022: Joep 

UIT: 

21-07 Vraag aan wethouder Van den Berkmortel over verbouwing Ontmoetingscentrum 

3. Notulen d.d. 18-07-2022 
Ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Dorpsondersteuners: rustige (vakantie)periode geweest, Suzan begint 19 september weer. 

5.  Publiciteit: eerst persbericht over vacatures (bestuursleden/projecten), week later over 
spreekuur in de Huiskamer: woensdag 12 oktober (zie punt 7) , Joep en Maria sturen deze 
naar Mariëtte. 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD: 13-09 overleg 
-Leefbaarheidsinitiatieven: Dorpsdiner groot succes, goede promo voor Dorpsraad, top 
georganiseerd, koks en gasten genoten, krijgt vervolg; 
-Vitaal Laarbeek: 21-09 Verenigingscafé, 28-09 Bijeenkomst, budget is uitgebreid zodat Stan Hendriks 
6 maanden langer kan blijven om Vitaal Laarbeek beter op de kaart te zetten; cultuur is slecht 
vertegenwoordigd: zou veel beter moeten/kunnen. 
-Verkeer: 24-08 overleg gemeente: Bestuursakkoord spreekt van Integrale Verkeersstudie waarvan 
Henk heeft aangegeven dat je dan ook iets met de uitkomst moet doen, anders heeft het geen zin (bv. 
oplossingen slechte doorstroming); burgemeester heeft nu Bosscheweg en N279 in zijn portefeuille, is 
plan Dorpsraden (handhaving turborotonde en fly-over N279, in 6 weken klaar, 14 miljoen goedkoper 
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dan provinciaal plan met verkeerslichten en pleinen) nog valide met evt. nieuwe cijfers tellingen eind 
van het jaar? Beekse Brug was een drama; Karstraat als alternatief voor Kerkstraat: volgens Fred goede 
oplossing nu grote tractors met maïs veel te hard rijden, blijft lastig want overlast elders. 
-Wonen: Henk wacht op uitnodiging Van den Berkmortel. 
-Denktank: Mariëtte en Joep: welke onderwerpen bespreken bij ons spreekuur? 
 
7. Bestuurszaken:  
-Joep geeft aan per 01-01-2024 te stoppen met de Dorpsraad; 
-Evaluatie Fred: bestuursleden krijgen evaluatieformulier toegestuurd met verzoek anoniem bij 
Mariëtte in de brievenbus te doen uiterlijk 25 september; 
-20-08 Gesprek Fred en Joost: veranderingen in positieve zin op til, nieuwe locatiemanager (28 uur) 
nodig, Fred heeft dat acht jaar gedaan, hij vindt het niet bijten met zijn (eventuele) functie als 
voorzitter van de Dorpsraad. 
-Spreekuur: woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, elke tweede en vierde woensdag van de maand, 
kijken hoe het loopt, misschien ook een avond i.p.v. een ochtend, 12 oktober beginnen. 
 
8. Rondvraag:  
-Etentje: Fred is ermee bezig; 
-Angela gaat een opleiding doen en krijgt (waarschijnlijk) minder tijd voor de Dorpsraad. 
 
9. Sluiting: Fred sluit om 21.24 uur de vergadering.  
 

Volgende vergadering: 10 oktober om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

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