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Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op maandag 24 januari om 
19.30 uur in de Waterpoort. 

Aanwezig: Ans, Shqipe, Mariëtte, Henk, Suzan, Angela, Frans, Fred, Marriet (aspirant lid) en 
via verbinding: Joep, Paul. 
Afwezig met bericht: Michiel en Maartje.  
 
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
Ans heet Marriet Bussemakers van harte welkom. 
Er is iets lekkers bij de koffie: bakkersbon van gemeente en Lev Laarbeek vanwege 
Vrijwilligerscompliment aan alle besturen. 
2. Mededelingen/Inkomende - en uitgaande post: 
-18-11 Overleg Dorpsraden, Wocom, Seniorenraad en Bewonersraad Laarbeek: Wocom wil 
graag betrokken worden bij Buurten voor Buurten ;in 2022 geen bouw, wel veel ontwikkelingen; 
rol Wocom bij Huiskamers vooral communicatie; maandelijks overleg met gemeente inzake 
bouw nieuwe huurwoningen; woningen vergunninghouders grote opgave; 5807 inschrijvingen in 
Laarbeek (ruim 900 reacties); electrisch koken bij huuropzegging, gemiddeld label B 
(duurzaamheid); mensen met betalingsproblemen zijn bekend. 
-AED: uitbreiding netwerk (Hoge Regt) en vrijwilligers; Broekkant: daar komt AED op initiatief 
van de burgers zelf, gemeente draagt ook bij. 
-01-12 BrainportRegio/ Zuidoost Brabant reisgedrag (Fred): algemeen praatje van 30 min., men 
wilde info van forenzen ophalen. 
-10-01 Huiskamerproject: er ligt nu een werkplan; bieb is niet in te passen: teveel boeken; bieb 
en SDL komen er niet uit want 50 zitplaatsen echt nodig; voorlopig geen overleg; Eetpunt is te 
vroeg begonnen; in principe kan het project wel verder want ruimte blijft hetzelfde. 
-Jan Swinkels en Ans: 5 bewoners willen grond verkopen aan gemeente waardoor er meer 
woningen zouden kunnen komen aan het Michaëlpein, dus meer doorstroming; wethouder 
vond het goed plan maar laat niks meer horen: Ans verifieert dit bij Meulensteen en Wocom. 

Ingekomen/uitgaande post 15 november tot 23-01-2022 

IN: 

19-11 STRATO: Anne Biemans tiny house project 

23-11- Concept woonvisie via Pieter Verschuuren 

24-11 STRATO: Suzi van Oorschot vraagt naar de plannen Piet van Thielplein Actie Paul 

24-11 Afgelasting vrijwilligersavond 10 december 

24-11 Anne Berendrecht: medewerking voor enquête heropening Vliegbasis De Peel  

24-11 Kamer van Koophandel: inschrijving in UBO-register 

25-11 Brainport Regio/Zuidoost Brabant: kort gesprek over beweegredenen reisgedrag 
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27-11 Nadere toelichting Zonnebloem op aanvraag subsidie 

30-11 4 Facturen Ontmoetingscentrum 

02-12 Factuur Ontmoetingscentrum 

02-12 Jef van Hout: werkgroep Verkeer over zienswijze Lekerstraat 60 km gedeelte 

11-12 Waardebon 15 euro vrijwilligerscompliment 

12-12 Mail Merel van Veen: Aanvraag subsidie ingediend voor 2022? Actie Paul 

15-12 Reactie Provincie uitspraak RvS Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten 

17-12 Provincie en partners teleurgesteld over uitspraak RvS: opknippen in separate 
projecten 

17-12 Bij Buurten: magazine Wocom 

23-12 Nota Kerstwens MooiLaarbeeKkrant 

24-12 Bedonkske 

10-01 Howeko: subsidieverzoek extra huurkosten 

17-01 Nieuwsbrief ZOD 

17-01 Twee sessies online voorgenomen heropening De Peel (19/24-01) 

22-01 Bedonkske 

UIT: 

25-11 Antwoord aan Anne Berendrecht: MLK, Omroep Kontakt voor verspreiding enquête  

25-11 Aanmelding Fred voor gesprek reisgedrag met Brainport Regio/ZuidoostBrabant 

3. Notulen d.d. 15-11-2021  
Ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Dorpsondersteuners:  
-Geen nieuwe projecten. 
 
5.  Publiciteit: wij moeten op tijd een persbericht uitdoen maar het moet wel iets brengen. 

6. Commissies indien er iets nieuws te melden is: 
-ASD: 
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-Jongeren en schulden: advies over hoe de jongeren te bereiken; uiteenzetting initiatiefgroep 
Gemeenschapskracht: meer buurten/organisaties bereiken; Preventieakkoord: nog erg gericht 
op sport, uitbreiden met bijv. cultuur en gezondheid moet ook aan bod komen.   
-Leefbaarheidsinitiatieven: 
-subsidieaanvraag Howeko: eenmalig 480 euro voor bijdrage huur Repaircafé; aanvraag sessies 
pijnbestrijding: goed initiatief vanwege mogelijke demping zorgvraag; Merel van Veen pakt dit 
op. 
-Commissie 25 jaar Laarbeek:  
-Veel aanvragen: Shqipe stuurt verslagen door naar Mariëtte. 
-Verkeer: 
-Lijst met locaties nieuwe laadpalen; mail ’t Otterke oversteekplaats naar nieuwe wijk in 
aanbouw: nu overgangssituatie dus gemeente is terughoudend en dus voorlopig geen kant-en-
klare oplossing; metingen in Dr. Timmerslaan: gem. 37 km/u, 1000 auto’s per dag; er komen 
twee straatjuwelen in de Mgr. Verhagenstraat (A-Brug); Piano: afgesloten vanwege sluipverkeer; 
Sjef van Hout: Lekerstraat niet genoemd in Omgevingsvergunning maar blijkt wel zo te zijn; de 
door ons gesponsorde spiegels zijn eergisteren opgehangen; overhangende struiken Hofweg: 
zijn van de gemeente. 
-Denktank:   
-Slechte respons op laatste vraag (18). 
7. Rondvraag: 
-Joep: Lieshout zoekt heel veel en vaak de publiciteit maar hebben echt niet meer projecten dan wij! 
-Vacature penningmeester: kijken in eigen netwerk, daarna eventueel persbericht. 
-Angela: Vitaal Laarbeek heeft op 23 maart aftrap met 3 minuten pitch Vitaalste idee. 
 
8. Sluiting: Ans sluit om 21.30 uur de vergadering. 

Volgende vergadering: 21 februari 19.30 in het Ontmoetingscentrum  

Onderwerp: structuur Dorpsraad. Mariëtte stuurt Convenant toe en lijst met te benaderen 
ambtenaren. 
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