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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 18 juli om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum. 

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

2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-15-06: vier dorpsradenoverleg, daarin zijn vragen aan de gemeente opgesteld voor het 
overleg op 14-07, tevens onze voorgenomen brief over het zwembad besproken, Joep heeft 
suggestie overgenomen om eerst bij de gemeente navraag te doen: brief is inmiddels 
(gelukkig) overbodig geworden. 
-14-07: overleg gemeente met vier dorpsraden, gemeente gaat schriftelijk beantwoorden: 
toewijzingsbelijd statushouders, energie armoede, (betere afstemming) vrijheidsvuur en 
verloren eten naar arme gezinnen. Notulen 30-03-2021: hoe staat het met verbetering 
zoekfunctie website? Joan Briels: inderdaad lastig zoeken als je iets moet vinden wat niet 
vaak gevraagd wordt maar verder geen concreet antwoord; zorg in de nabije toekomst: 
Beleidsplan Sociaal Domein is in sep 2023 klaar, dorpsraden worden hierin meegenomen; 
idee werkgroep Wonen: na de zomer bijeenkomst met wethouder Ron van de Berkmortel,  
Mariëtte geeft kandidaat aan Merel door: Actie allen; informatieverstrekking en 
communicatie: persberichten ook naar dorpsraden zoals afgesproken in convenant; 
communicatie over huiskamers, met name OC, belabberd: wordt hard aan gewerkt; rol 
dorpsraad voor inwoners: zelf publiciteit zoeken (zie Lieshout!). Verder had Tom v.d. Heuvel 
een leuk idee over een puzzel van (oud en nieuw) Laarbeek: wij staan er open voor om er evt. 
25 aan te schaffen. 
-Stand van zaken zwembad: zie ook hierboven; gemeente gaat uit van positieve uitslag. 

Ingekomen/uitgaande post 14 juni tot 19-07-2022 

IN: 

27-06 Toon van de Laarschot Huiskamer spreekuur Verkeer 

29-06 Leefbaarheidsidee Project Samen dialectmiddag de Regt 

30-06 Toon van de Laarschot vraagtekens Verkeersveiligheid en Dorpsraad 

06-07 Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten 

11-07 Ton Schepers: Subsidieaanvraag Stichting 7th House (Croy, AR)  

12-07 Nieuwsflits ZOD en verslag infoavond "Wonen in Mariahout" 

14-07 Mail Maartje: hulp bij geldzaken; uitgiftepunt gratis menstruatieproducten  
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18-07  Via STRATO: Wim van de Burgt vraag over stand van zaken verkeersremmende 
maatregelen Orchideestr/Dr. Timmerslaan 

UIT: 

3. Notulen d.d. 13-06-2022 
Ongewijzigd vastgesteld. Actie Fred: gesprek met Joost. 
 
4.  Dorpsondersteuners: 3 sep dorpsdiner: Rotary sponsort minder bedeelden zodat ze toch 
deel kunnen nemen (nog 15 plaatsen): namen aan Maartje doorgeven; twee nieuwe 
contactpersonen nodig voor de vrijwillige hulpdienst (wo van 9.00 tot 10.30 uur telefoontjes 
over kleine klusjes, meteen koppeling aan vrijwilliger), zie ook ‘Laarbeek voor elkaar’ maar 
andere doelgroep en insteek; Buurten met Buurten: buurtver. willen weer bij elkaar komen met 
LEV en dorpsraad; Actie Joep en Mariëtte: gesprek met Ans over haar lidmaatschap diverse 
commissies. 

5.  Publiciteit: na de vakantie persbericht over spreekuur, vacatures, betrokken projecten. 
 
6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:  
-Leefbaarheidsinitiatieven: burgerinitiatief Stichting 7th House: € 854,00 voor evenement op 13 
en 14 augustus bij kasteel Croy (ontmoeten en verbinden), specifiek gericht op Laarbeek en 
Helmond, dorpsraad is positief, Actie Joep: navraag doen en evt. bedrag toezeggen. 
-Verkeer: vraag Wim van de Burgt: men had integraal problemen rondom de speeltuin aan de 
Orchideestraat, daarom gesprek aangevraagd met twee wethouders, drie punten (ingang, trottoir wat 
stopte zonder verlaging en bebording) zijn in behandeling en het vierde (zie hieronder), snelheid 
gemeten in Slotstraat/Smalleweg en resultaten geven geen aanleiding tot actie; eind augustus begin 
reconstructie Kerkstraat, Pater Vogelstraat en Hubertusweg: 8 fases beginnende met fase 1 vanaf 29 
augustus voor 6 weken afsluiting van de Kerkstraat tot aan de Oranjelaan/N165, duurt tot april 2024; 
Duurzaamheid: de nieuwbakken energiecoaches hebben het idee voor een spreekuur in de huiskamers 
van de buurthuizen, Duurzaam Laarbeek heeft daar wat moeite mee, dus vooralsnog gesprek na de 
vakantie om de plooien glad te strijken; Fred meldt dat de Beekse Brug wordt afgesloten van 1-27 
augustus en vraagt welke maatregelen er zijn genomen om (vreemd vracht)verkeer niet door het dorp 
te laten denderen. Actie Henk: deze vraag bij B&W neerleggen. Ook terugkoppeling naar Wim v.d. 
Burgt. 
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-Vitaal Laarbeek:  
 
7. Bestuurszaken: Beleidsplan definitief vastgesteld. 
 
8. Jaarplan 2022-2023: veel onderwerpen, dus (nieuwe) mensen nodig, vragen bij inloop en zie 5. 
 
9. Rondvraag: medio september evaluatie voorzitterschap Fred. 
 
10. Sluiting: Fred sluit om 20.45 uur de vergadering.  
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Volgende vergadering: 12  september 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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