
 
 

___________________________________________________________________________  
 
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 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 14 maart om 19.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Shqipe, Mariëtte, Henk, Suzan, Angela (online), Joep, Fred en Maartje.  
Afwezig met bericht: Mariet, Frans en Michiel.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-22-02 Witte Woningen (Mariëtte): Wocom is geen projectontwikkelaar en gaat dus geen 
particuliere grond aankopen, bewoners hebben behoefte aan meer technische info, 
karakteristieke witte uitstraling moet blijven.  
-07-03 Huiskamerproject: voorkant bieb blijft en achterkant wordt vergaderruimte, eind april 
begint verbouwing (biljarts op plaats podium Rabozaal) en eind mei zal opening zijn, er komt 
een werkgroep om activiteiten te bedenken (programmering): Angela neemt deel, foto’s op de 
ramen zodat inwoners kunnen zien hoe het wordt, pers wordt opgezocht (gemeente); 
-09-03 Lijsttrekkersdebat (Henk): nauwelijks keuze voor de mensen omdat partijen ongeveer 
hetzelfde denken over de onderwerpen, verkeersvisie ABL springt er positief uit. 
-Dorpsraden AR en Lieshout: onderbezetting, daarom In AR ook op projectbasis werken. 

Ingekomen/uitgaande post 21 februari tot 15-03-2022 

IN: 

21-02 creditfactuur 24-01 € 12,80 

04-03 Uitnodiging informatieavond plan Heuvelsche Velden d.d. 22-03-2022 

09-03 Uitnodiging Leerbijeenkomst Dorpsondersteuner d.d. 5 april in Hoogeloon 
 
11-03 Herinnering inschrijving UBO 
 
3. Notulen d.d. 21-02-2022 
Ongewijzigd vastgesteld. Mariëtte nodigt Krista Werker uit voor 11-04. 

4. Structuur Dorpsraad: beleidsplan (convenant): Mariëtte stuurt PON-rapport toe aan 
andere dorpsraden. Allen: 9 mei op agenda voor 60 minuten!! 
 
5.  Dorpsondersteuners: vluchtelingenstroom Oekraïne komt op gang, ad hoc begonnen maar 
veel nog onduidelijk (asielstatus geeft recht op bijstand), gemeente heeft 2 coördinatoren 
aangesteld; druk bezig met vroegsignalering energiearmoede; Maartje start mede Project 
Samen weer op. 

6.  Publiciteit: Fred wil facebook (meer) gaan gebruiken. Persbericht als er iets te melden 
valt.  

7. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl
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-ASD:  
-overleg 08-03: op werkplan jeugd wordt in 2023 teruggekomen; nieuw beleidsplan Sociaal 
Domein voor 2023-2026: werkgroepjes nodig om mening burgers op te halen voor creëren 
draagvlak maar gemeente zegt dat ambtelijke capaciteit en geld ontbreken, vorige plan is 
daarom ook door beleidsmakers opgesteld (dus veel te ambtelijk en zonder draagvlak), daarom: 
besluit om de politiek in te schakelen en zo alsnog geld en capaciteit vrij te maken. Joep stuurt 
advies naar Mariëtte en zij stuurt mail naar andere dorpsraden (later naar partijvoorzitters). 
 -Leefbaarheidsinitiatieven: 
-aanvraag voor aanschaf buurtkastjes met levensmiddelen (door omwonenden) voor 
minderbedeelden op drie locaties: prima idee, proberen waard, goede publiciteit.   
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-ook aanvragen met een hoger bedrag worden in behandeling genomen door de werkgroep; 
Shqipe gaat mogelijkheden schaatsbaan onderzoeken. 
-Verkeer: 
-besluit: snelfietspad Laarbeek-Tilburg met meerdere op komst, aansluitend op elkaar; 
oversteek Otterke op Pater Becanusstraat: kijken naar mogelijkheden want nu niet veilig en 
steeds mee kinderen; Mgr. Verhagenstraat: 40 mensen aangeschreven over de straatjuwelen, 
geen bezwaren, nu geplaatst en toch wat klachten. 
-Denktank:   
-Geen bijzonderheden. 
-Vitaal Laarbeek: 
-23-03: Vitaalste idee van Laarbeek in het Tejater van Lieshout van 19.00 tot 22.00 uur, 7 pitches, 
Henrie Bouwmans presenteert, jury kiest beste idee. 
 
8. Bestuurszaken: 
-Herziening taakverdeling: Henk neemt dossier Piet van Thielplein over. Mariëtte benadert John 
van den Berg/Paul. 
Besluit: na drie keer aanwezigheid aspirantlid deze te evalueren. 
-KvK/UBO: alle bestuursleden zijn nu bij beide instanties geregistreerd. 

9. Rondvraag: 
-Joep: dorpsraadslid Lieshout op lijst politieke partij levert vraagtekens op bij iedereen, bij nieuw 
convenant aanpassing voorstellen naar analogie van PON-rapport; LEVgroep was deze keer niet zo 
zichtbaar als anders tijdens NLDoet; Suzan geeft aan met vakantie te zijn op 11 april. 
 
10. Sluiting: Fred sluit om 21.40 uur de vergadering. Na afloop nog een gezellig drankje. 

Volgende vergadering: 11 april om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

Agenda:  Concept beleidsplan: 9 mei 
Toegankelijkheid etc. mede i.v.m. de Omgevingswet 

  Wim van Hest en Jan de Wit 
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