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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 13 juni om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Fred, Joep, Mariëtte, Henk, Angela, Maartje.  
Afwezig met bericht: Frans en Michiel.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-16-05 Omgevingsdialoog: middel voor de overheid voor inspraak aan de voorkant zodat er 
minder bezwaarprocedures komen, initiatief ligt bij opdrachtgever, twijfels over uitwerking in 
de praktijk. 
-31-05 Kerkenvisie: 21-06 en 28-06 in andere kernen: Joep. 
-Zwembad: ‘on hold’ want gemeente zegt (nog) geen geld toe, dorpsraad hecht aan 
waarborging zwemonderwijs en voortbestaan zwembad; 35.000 euro zijn de kosten voor 
flexibele bodem (nodig voor verschillende groepen met beperking), er is nog 10.000 euro 
nodig (VVE, exploitant en zwemver. dragen 25.000 bij), politiek heeft bedenkingen want 
commercieel; Joep maakt conceptbrief naar politieke partijen en college en persbericht. 
-UNITED: te lage ticketverkoop en verenigingen trokken zich terug, daardoor niet rendabel; 
alle aanvragers hebben mail ontvangen, we houden ze in beraad. 
-Dorpsraadspreekuur: voorstel woensdagochtend van 10 tot 12, iedere tweede en vierde 
woensdag van de maand; kijken hoe het loopt, misschien ook een avond i.p.v. ochtend; 
onzeker of OC open is in vakantieperiode: 14 sep en 28 sep beginnen, communiceren naar 
MLK (zie punt 6). 
 

Ingekomen/uitgaande post 09 mei tot 14-06-2022 

IN: 

10-05 Kerkenvisie Laarbeek bewonersavond 31 mei a.s. 

14-05 Aanvraag Joep van Dijk twee kaartjes UNITED 

18-05 Aanvraag Tessy Goffin vier kaartjes UNITED 

20-05 Informatie UNITED 

24-05 Uitnodiging  nieuwbouwplannen omwonenden Leonardus- en Michaelplein 

25-05 Incorrecte aanvraag voor twee tickets UNITED (twee maal) 

25-05 Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Gilde St. Leonardus (onder embargo) 

26-05 Leefbaarheidsinitiatief Buurtvereniging Oude Toren 50-jarig jubileum 

26-05 Aanvraag tickets UNITED Yvon Vereijken 

26-05 Aanvraag tickets UNITED familie van Zeeland-Biemans 
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31-05 Bedonkske juni 

07-06 Huurdersaanvraagformulier OC 

UIT: 

22-05 Persbericht reminder tickets UNITED 

25-05 Antwoord Joep op aanvraag tickets UNITED (twee maal) 

Alle aanvragers tickets UNITED zijn via mail op de hoogte gesteld van de afgelasting 

3. Notulen d.d. 09-05-2022 
Ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Dorpsondersteuners: 22 juni opening huiskamer OC; veel meldingen vroegsignalering 
(betalingsachterstanden: m.n. gas-water-licht, zorgverzekering en Wocom), daar is veel 
schaamte over, per adres gaat met drie keer langs; Laarbeek Actief heeft nieuwe website: 
mensen kunnen nu zelf activiteiten aanmelden die dan op facebook komen; Laarbeek voor 
elkaar: Joep vraagt hoe het ermee gaat want er is al lang geen terugkoppeling geweest, Maartje 
doet navraag bij Marieke. 
 
5. Buurten met Buurten: er is destijds een appgroep met buurtverenigingen aangemaakt, nu is 
het stil, er zouden op straatniveau bijeenkomsten komen: Allen: nieuw commssielid hiervoor 
nodig i.p.v. Ans, ook voor de Welkomstpakketten. 

6.  Publiciteit: Joep zorgt voor persbericht zwembad 23 juni, dorpsraadspreekuur 30 juni en 1 
september. 
 
7. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD: Joep komt volgende keer terug op insteek ASD voor gemeentelijk beleidsplan;  
-Leefbaarheidsinitiatieven: afwijzing aanvraag afsluitende feestavond 50-jarig bestaan de Oude 
Toren: (uitdagende opzet, geen dekkende begroting): activiteit vinden we oké maar een feestje 
sponsoren we niet; 
-Verkeer: nu portefeuille van Ron v.d. Berkmortel; elke zes weken verkeersoverleg met wethouder, 

gemeente en politie; verkeersinloopspreekuur in de huiskamer vanaf vakantie twee maal per maand; 

-Denktank: zie respons: 30 antwoorden op 118 geënquêteerden; Joep neemt uitslag mee naar 
ASD, Mariëtte stuurt deze door naar Wim van Hest en Jan de Wit; 
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-Vitaal Laarbeek: 09-06: evaluatie Vitaalste idee van Laarbeek: positief maar weinig publiek, 
speerpunten komend jaar vastgelegd, stuurgroep wil zich samen met Laarbeek Actief (en GGD) 
profileren, er komt terugkoppeling naar de pitchers. 
 
8. Bestuurszaken: Joep neemt tijdelijk zitting in DB, Shqipe blijft financiën afwikkelen. Fred gaat 
gesprek aan met Joost van Wijk. 
 

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl


 
 

___________________________________________________________________________  
 
Bankrekening: Rabobank: NL77 RABO 0140 6629 28              K.v.K. :        53079833 

      Internet:           www.dorpsraad-beekendonk.nl                      Postadres:  Rogier Monicxlaan 14,  
      Email:                info@dorpsraad-beekendonk.nl                                          5741 ES  Beek en Donk 

9. Beleidsplan: concept van Angela hele goede basis: Angela en Mariëtte passen het hier en daar aan.  
 
10. Rondvraag: maandag blijft vooralsnog vergaderdag. 
 
11. Sluiting: Fred sluit om 21.48 uur de vergadering. 
 

Volgende vergadering: 11 juli om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

Agenda:  11 juli Jaarplan: concept 2022-2023, Bestuursakkoord 
Toegankelijkheid etc. mede i.v.m. de Omgevingswet 

  Krista Werker (St. Miep) 
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