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 Notulen vergadering Dorpsraad 10 december 2018  

 

Aanwezig: Ans, Harry, Wies, Sqhipe, Henk, Mariette, Joep, Paul, Frans, Anne,   

Henrie 

Afwezig met bericht: Michiel, Chris, Tim  

  

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Chris heeft om persoonlijke redenen de beslissing moeten nemen om niet door te   

gaan als lid van de Dorpsraad.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.  Mededelingen 

 

Op 18 december staat een afspraak met MooiLaarbeek gepland in verband met het 

plaatsen van een artikel aangaande de vacature voor secretaris. Voor dat stuk moet 

een foto gemaakt worden van de Dorpsraad. Harry zal via ‘datumprikker’ een datum 

vast gaan leggen op een zaterdag of zondag.  

Buurtpreventie 

Frans licht toe: buurtpreventie is inmiddels, met zestien mensen, officieel van start 

gegaan na een kleine ceremonie op het gemeentehuis. Doelstelling voor deze maand 

is vooral om bekendheid aan het fenomeen te geven. De eerste reacties zijn erg 

positief.  

Op 11 december zal er een journalist van het ED meelopen waarna een stukje in de 

krant zal verschijnen.  

Ook Monica Slaets en Joan Briels willen graag een keer mee lopen als de 

gelegenheid er voor is.  

Lagerhuisdebat 

Burgemeester Van der Meyden gaat het Lagerhuisdebat voorzitten. In januari zet de 

commissie de puntjes op de i. Komende tijd wordt de publiciteit gezocht. De 

denktank is ook door Harry aangeschreven in verband met de Gebiedsvisie Wocom 

en hij heeft hen tegelijkertijd uitgenodigd bij het debat aanwezig te zijn.  

 

Gebiedsvisie Wocom 

Paul, Wies en Ans zijn naar bijeenkomst met gemeente geweest.  

18 januari is er een vooroverleg om te bepalen of er een vervolg komt waarin met 

burgers overlegd gaat worden. Als er geen of weinig aanmeldingen komen dan is dat 

kennelijk het teken dat er voldoende initiatieven op het gebied van leefbaarheid zijn.  

Actielijst  

Visvijver gaat helemaal van de lijst af.  

Vrijwilligerscompliment: wie suggesties heeft hoe het anders/beter kan mag zich vrij 

voelen om zich te melden bij de organisatie. De organisatie staat daar erg voor open.  

De vergaderdata zijn vastgesteld voor volgend jaar.  
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3.  Inkomende - en uitgaande post 

 

 

IN:  

18.11.20  Kerst/nieuwjaarswens Radio Kontakt 

18.11.21 Voorlichtingsbijeenkomst brandveiligheid 

18.11.22 Factuur St. Nicolaasuitzendingen Radio Kontakt 

18.12.03 Oproep gebiedsvisie  

18.12.04 Vierbinden: aanbod netwerkcoach 

18.12.06 Aanvraag solidariteitsfonds Gemeente Laarbeek 

18.12.10 Nieuwsbrief N279. 

 

UIT: 

 

4.  Mededelingen uit commissies  

 

ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  

Harry zal het concept beleidsplan ASD rondsturen. Als er vanuit die adviezen nog 

opmerkingen zijn dan mogen die aan Harrie worden doorgegeven.  

Presentatie “Jeugd” door Joep 

Het stuk zoals Joep het presenteert is een discussiestuk. Er is goed gediscussieerd 

naar aanleiding hiervan en dat zal tijdens de volgende vergadering voortgezet 

worden. Pas daarna brengt de Adviesraad een advies uit. Naar aanleiding van de 

discussie die in de Dorpsraad wordt gevoerd, zal Joep nog wat kleine aanpassingen 

doen.  

Leefbaarheidsinitiatieven  

* Merenstein: in contact gekomen met mevrouw Bussaert. Aanvraag voor nieuwe 

bloemen en een tafel bij het bankje. De bloemen zijn inmiddels al aangeschaft. Met 

de tafel wordt nog even gewacht.  

* Brouwersstraat: aanvraag voor waterkar, vlaggen en bakken. Vlaggen gaan 

betaald worden. De rest niet.  

* Jeugdcarnaval: 500 euro toegekend.  

* Solidariteitsfonds Laarbeek, schrijven Dhr van der Meyden, vraagt om vrijwillige 

bijdrage. Wordt niet toegekend.  

Verkeer actueel 

Bundelroutes Beekse weg. Wies heeft alle gegevens daaromtrent doorgestuurd.  

Overleg Bosscheweg, eerder deze week naar buiten gekomen wat daarover beslist is. 

Er worden nu versneld verkeersremmende maatregelen genomen tot er meer 

definitieve maatregelen volgen. Dit moet eerst in de gemeenteraad afgehamerd 

worden.  
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5.  Evaluatie commissie Verkeer 2018  

 

Wordt verdaagd naar de vergadering van januari 

 

6.  Dorpsondersteuner 

 

Henrie heeft overleg gehad met de carnavalsverenigingen.  

Henrie is op zoek naar mensen die ervaring hebben in besturen van 

sportverenigingen. Tips zijn welkom.  

Over de aanvraag vanuit de Smalleweg is niks meer vernomen.  

Goed gesprek gehad over beweegtuin. Er ligt nu een voorstel bij de gemeente. 

Daarna komt er mogelijk een aanvraag richting de Dorpsraad.  

 

7.  Wat verder ter tafel komt  

 

Wies zou graag een nieuwe lijst van alle leden van de Dorpsraad willen ontvangen. 

Harry zal daar voor zorgen.  

Shqipe: whatsapp groepen, is daar goed op gereageerd na de verschillende 

incidenten? Het is in de groepen bekend gemaakt en er hebben zich daarna meerdere 

mensen gemeld die ook in de groep opgenomen willen worden. 

Mariette: hoe zit het met het bijvullen van de zoutbakken. Wies legt uit dat de 

bakken worden nagelopen en bijgevuld indien nodig. Michiel van den Eynde is de 

aan te spreken coördinator. 

Ans: volgende week gaat het DB naar de gezamenlijke dorpsraden bijeenkomst. Een 

aantal zaken zal daar besproken worden waaronder de inzet van de elektrische auto 

voor vrijwilligers.  

 

8.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur. 

Volgende vergadering: 21 januari 2019 
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