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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op 21 februari om 19.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum. 

Aanwezig: Ans, Shqipe, Mariëtte, Henk, Suzan, Angela, Frans,Joep, Paul, Fred en Mariet. 
Afwezig met bericht: Michiel en Maartje.  
Vooroverleg zonder Ans en Paul. Ans blijft projecten doen waar we erg blij mee zijn: ASD, 
Buurten voor Buurten, Welkomstpakketten en Denktank. Na de zomer evaluatie met Fred: 
hoe gaat het van beide kanten? 
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-26-01 Online meeting (breed opgezet sportcafé) met als thema vrijwilligers: gemeente doet 
inventarisatie van verenigingen met problemen met goed bestuur, wat is de behoefte, daarna 
gezamenlijke actie met als doel elkaar te helpen (Laarbeek Verenigd);  
-St. Miep (Krista Werker: info@stichtingmiep.nl) gaat contact met Laarbeekse boeren oppakken 
(ook i.v.m. welkomstpakketten). 

Ingekomen/uitgaande post 22 januari tot 21-02-2022 

IN: 

02-02-2022 Geactualiseerde contactpersonenlijst gemeente 

11-02 Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek december 2021 

18-02 Bedonkske 

20-02 Concept verslag maandelijks overleg 25 jaar Laarbeek 

3. Notulen d.d. 24-01-2022 
Ongewijzigd vastgesteld.  
-Ans heeft nog niet met Meulensteen gesproken: Mariëtte neemt het (meer woningen door 
verkoop grond?) mee in overleg d.d. 22-02-2022 (witte woningen). 
-Paul neemt contact op met winkeliers P.van Thielplein over grasveldje; hij antwoordt ook 
Suzi van Oorschot. 

4. Afscheid Paul met overdracht penningmeesterschap aan Shqipe en overdacht 
voorzitterschap Ans aan Fred: door Joep. Van beiden wordt afscheid genomen met zeer 
warme woorden en een mooie bos bloemen voor hun bijdrage de afgelopen jaren. 

5. Structuur Dorpsraad: convenant 
-Beleidsplan Angela: Mariëtte stuurt dit door.  
In de werkwijze van de Dorpsraad nemen we het convenant als leidraad. Aangezien we 

meermalen teleurstellingen hebben opgelopen in de overleggen waar we voor uitgenodigd 

waren, is het belangrijk dat we bij een nieuwe uitnodiging eerst een aantal vragen 

beantwoorden: 
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 Past het onderwerp bij de Dorpsraad? 

 Wat willen we als dorpsraad bereiken met deelname? 

 Wat wordt er van ons verwacht: bijv. advies of mede besluitvorming? 

 En bij deelname, welk bestuurslid vaardigen we af?  
Voorts moeten we, om wederom teleurstellingen te voorkomen, terughoudend zijn op 

onderwerpen welke politiek nog niet afgekaart zijn. 

Actiever richting inwoners en gemeenteraad: notulen naar fractievoorzitters? Besluit nemen. 
Debat 9 maart: aanwezigheid Dorpsraad van harte aanbevolen! 
6.  Dorpsondersteuners:  
-2 maart komt Maartje weer terug; tijdelijke stop Eetpunt (te weinig animo) totdat Huiskamer 
klaar is; gemeente wil voorjaar opening Huiskamer, er komt een aanpak in fases: fase 1 (biljarts 
in Huiskamer), fase 2: biljarts achter glazen wand in Rabozaal op podium), LEV vraagt Dorpsraad 
om te behandelen thema’s, bijvoorbeeld echtscheidingsspreekuur.  
 
7.  Publiciteit: er gaat een persbericht uit (ED, MLK, Omroep Kontakt, 3 dorpsraden, Merel van 
Veen) over de dubbele bestuurswissel: Mariëtte. Z.s.m. een uitgebreider persbericht. 

8. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD:  
-advies schuldhulpverlening (vooral jongeren), is overgenomen door de gemeente; volgende 
keer: toekomst zorginfarct (rapport KPNB), hoe moet de zorg georganiseerd worden, er is een 
andere vorm nodig bv. medische zorg korter bij huis, POH, wijkteams, sluit aan bij buurtkracht; 
Buurten voor Buurten en Gemeenschapskracht (Tot uw Dienst: Wim van Hest/Jan de Wit).  
-Leefbaarheidsinitiatieven: 
-een lopende aanvraag: kastje met uitruil levensmid/wasmid. etc. maar mensen moeten er 
‘anoniem’ gebruik van kunnen maken; er is ook een app van supermarkten met levensmid. 
tegen de datum aan. 
-Commissie 25 jaar Laarbeek: zie concept verslag maandelijks overleg 
-Verkeer: 
-Denktank:   
-Student schrijft scriptie over boeren en gaat via Denktank ‘smart’ vraag stellen. 
-Vitaal Laarbeek: 
-23-02 vergadering Vitaalste idee van Laarbeek: juryleden gezocht (cultuursector/sporter). 
9. Rondvraag: 
-Frans en Angela: website en Facebook; Frans zet notulen op website, past bestuursleden aan en 
zorgt dat Fred en Shqipe mail krijgen via info@dorpsraad-beekendonk.nl.  
 
10. Sluiting: Fred sluit om 21.03 uur de vergadering. Na afloop nog een gezellig drankje. 

Volgende vergadering: 14 maart om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  

Agenda:  Concept beleidsplan 
Toegankelijkheid etc. mede i.v.m. de Omgevingswet 
Herverdeling taken:  Piet van Thielplein (Paul), , leefbaarheidsinitiatieven. 

  Wim van Hest en Jan de Wit 
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