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Aanwezig: Ans, Harry, Frans, Joep, Anne, Sqhipe, Henrie, Tim, Henk, Mariëtte, Chris, Paul  

Afwezig met bericht:  Michiel, Wies 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Joep stelt voor ‘bladafval’ op de agenda te zetten 
‘Denktank’ komt later terug in de rondvraag  

2. Kennismaken aspirant lid Dorpsraad 

Anne van den Heuvel stelt zich kort voor en geeft aan interesse te hebben om lid te 
worden van de Dorpsraad. Zij wordt door de voorzitter namens iedereen van harte 
welkom geheten.  

3.  Mededelingen 

- Buurtpreventie 

Frans licht toe dat dit, na een wat moeizame start, nu toch serieus vorm begint te 
krijgen. Inmiddels zijn er twaalf aanmeldingen. Volgende week donderdag wordt 
officieel gestart, dan gaat het eerste team de straat op. De gemeente heeft ruimhartig 
haar medewerking verleend.  

 
-  Lagerhuisdebat 

Vorige week is er een bespreking geweest waarbij twee thema’s/stellingen zijn 
vastgesteld: 

* Eigen hangplek jeugd lost problemen op 

* Vrijwilligerswerk is niet gratis  

Aan de burgemeester is gevraagd het debat te leiden.  

Op 3 december vergadert de commissie opnieuw en wordt een planning omtrent 
communicatie gemaakt.  

 

-  Gebiedsvisie Wocom  
30 november is er een vooroverleg 

Gemeente en Wocom komen samen en hebben de dorpsraad uitgenodigd daar bij aan 
te sluiten. Het gaat dan niet alleen om het wonen maar om de hele leefomgeving. De 
ambitie is om in januari van start te gaan met een aantal bijeenkomsten van mensen 
(burgers) die zich hebben aangemeld om mee te denken. Henrie geeft aan dat we vanuit 
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de dorpsraad een beetje voorzichtig moeten zijn met onze toezeggingen om 
teleurstellingen te voorkomen.  

In de gebiedsvisie moet heel duidelijk komen staan wie waar verantwoordelijk voor is.  

-  Manifest Teugelders  
Henrie geeft enige toelichting omtrent het voortraject van dit manifest.  

De club van 100 nodigde Henrie uit voor gesprek. Carnaval in Beek en Donk loopt qua 
belangstelling zienderogen achteruit. Henrie heeft het DB uitgenodigd om eens na te 
denken of de Dorpsraad iets wil betekenen in dit verhaal. 

Harry suggereert dat het wenselijk is om een en ander breder te trekken dan alleen het 
carnaval. De problematiek van de Carnavalsvereniging staat niet op zichzelf en misschien 
zouden verenigingen hun krachten op dit vlak meer moeten gaan bundelen.  

De dorpsraad concludeert dat het niet gemakkelijk zal zijn om de doelstelling van de 
Teugelders te bereiken, maar staan wel open voor debat. Initiatief om in overleg met 
scholen te gaan,i wordt bij Teugelders neergelegd. Aan hen wordt eveneens geadviseerd  
om met organisatoren van Wish om tafel te gaan aangezien zij veel ervaring hebben met 
het organiseren van grote en succesvolle evenementen.  

Joep adviseert om het bredere onderwerp ‘problematiek van verenigingen’ ook in het 
overleg van 17 december met gemeente aan te kaarten.  

-  Opvolging Secretariaat 

Dorpsraad wil snel aan de slag met opvolging secretariaat. Met MooiLaarbeek krant de 
afspraak gemaakt dat er begin januari een stuk in de krant komt over de Dorpsraad. 
Daar komt een foto bij van het complete team van de Dorpsraad. Een datum om die foto 
te maken moet nog gepland worden!  

In het stuk zullen mensen worden opgeroepen om zich als kandidaat te melden. Het is 
de intentie om na januari zo snel mogelijk met de opvolging te starten.  

-  Actielijst  

17 december overleg Dorpsraden, brief namens Monica Slaets met daarin vragen aan de 
dorpsraden. Deze brief wordt doorgestuurd naar alle leden van de dorpsraad met het 
verzoek om daar op te reageren.  

Dagelijks bestuur gaat naar die bijeenkomst.  

Daarom wordt de reguliere dorpsraadvergadering verplaatst naar 10 december!  
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4.  Inkomende - en uitgaande post 

IN:  
18.10.24 Vraag  over verdwijnen bloembakken Kapelstraat  
18.10.25 Kandidaten gevraagd voor jongerenadviesraad namens Wocom en Gemeente Laarbeek 
18.10.25 Aanbod fietsrekken via Wocom 
18.10.29 Sinterklaasuitzendingen Radio Kontakt 
18.10.29 Nieuwsbrief N279 
18.11.01 Bloembakken Kapelstraat (meer controleren) 
18.11.02 Flyer open dag “Nieuwe Werf” 
18.11.02 Uitnodiging Gemeente Laarbeek info avond Kruising Bosscheweg op 21 november 
18.11.02 Nieuwsbrief Z.O.D Marihout 
18.11.05 Contact formulier plaatsing Link (openingstijden) op site Dorpsraad (Frans) 
18.11.07 Uitnodiging “Bundelroeutes” 19 november Nuenen 
18.11.07 Vierbinden attentie voor NLDoet 2019. 
18.11.12 Start Buurtpreventieteam Beek en Donk 29 november 19.00 uur Gemeentehuis  
18.11.16 Uitnodiging bijeenkomst Gemeente Laarbeek Dorpsraden 
18.11.16 Brief herinnering oprichten jeugdadviesraad 
 
UIT:  

 

Er is een vraag over het verdwijnen van de bloembakken in de Kapelstraat binnengekomen. 
De bakken zijn inmiddels verzwaard en met pinnen in de grond geslagen. Het zou nu niet 
meer voor kunnen komen dat deze worden omgegooid.  

Joep vraagt hoe het verder zou moeten als de vernielingen niet ophouden? Wie draait dan 
telkens voor die kosten op? Zoals het nu is opgezet is het redelijk vandalisme gevoelig.  

Henk licht toe dat deze twee bakken een soort van proef zijn. Om te kijken of het effect heeft 
op de snelheid. Joep benadrukt het belang om kritisch te blijven kijken naar het effect van de 
bakken en of het in verhouding staat tot de kosten.  

Henrie zal Wies bijpraten en een en ander inbrengen bij de gemeente.  

* Radio Kontakt wordt door de Dorpsraad gesponsord voor speciale sinterklaasuitzendingen.  

* 21 november is er een bijeenkomst op het gemeentehuis om de kruising Bosscheweg te 
bespreken. Henk zal daar sowieso aanwezig zijn.  
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5.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  ASD (Adviesraad Sociaal Domein) 

Joep licht toe; de laatste twee bijeenkomsten heeft de commissie zich uitsluitend bezig 
gehouden met het adviesplan. Dat is inmiddels afgerond en wordt deze week naar B&W 
gestuurd. Er zijn geen redenen om het advies niet openbaar te maken en daarom wordt 
nagedacht over de manier waarop het adviesplan openbaar gemaakt kan worden. 
Dorpsraad leden krijgen hem sowieso allemaal toegestuurd. Op de site van de gemeente 
wordt het advies in elk geval gepubliceerd en eventueel ook op de site van de Dorpsraad. 
Henrie suggereert dat een artikel in de MooiLaarbeek goed zou zijn voor de bekendheid 
van een en ander.  

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven  

Shqipe heeft weinig nieuws vanuit deze commissie. Een aantal aanvragen loopt nog.  

 

 -  Verkeer 

26 november Werkgroep Verkeer bijeenkomst in het ontmoetingscentrum.  

  

6.  Evaluatie commissie Verkeer 2018  

Wordt verdaagd naar de volgende vergadering in verband met de afwezigheid van Wies 

 

7.  Jaarplanning 2019  

De vergaderdata zijn akkoord en worden vastgesteld.  

Aantal reacties op het jaarplan;  

Het onderwerp ‘jeugd’ mag de komende jaren serieus aandacht krijgen. Hoe kunnen we 
welzijn van jeugd en inbreng vanuit de jeugd in de samenleving bevorderen mag voor de 
komende jaren een thema zijn. 

Zorg en Welzijn dichter bij de bewoners brengen.  

Publiciteit blijft een actueel onderwerp wat op de agenda blijft staan  
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Verbinden jongeren/ouderen, hoe gaan we daar vorm aan geven.  

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid en uitgankelijkheid,  bevorderen 
welzijn van mensen met een beperking. (BTBU)  

Leonarduskerk blijft actueel  

Jaarplan wordt rond gestuurd.  

8.  Dorpsondersteuner 

Goed gesprek met visvereniging en gemeente. Het is nu heel duidelijk voor de 
visvereniging dat de gemeente geen financiële bijdrage meer kan leveren en dat geldt ook 
voor de dorpsraad. De visvereniging gaat zelf hun wensen (water, brug, elektriciteit) 
proberen te realiseren.  

Er is een goed gesprek geweest aangaand e het verzoek om beweegtoestellen. Henrie 
heeft een aantal aanvragers aan tafel gebracht en het resultaat daarvan is om te proberen 
een beweegtuin in Beek en Donk te realiseren. Henri gaat het plan schrijven en dan gaan 
aanvragers er mee aan de slag. Mogelijk dat de dorpsraad het verzoek tot een kleine 
bijdrage tegemoet kan gaan zien.  

Smalleweg: twee dames hadden een initiatief ingediend ter verbetering van de Smalleweg 
maar eerst wordt bekeken of de ideeën op een breed draagvalk kunnen rekenen. Proces 
loopt.  

Supersociaal: Coördinator is inmiddels weg en Joop van Stiphout neemt het tijdelijk waar. 
Er verandert niks aan de methodiek.  

Mark Min neemt Karim tijdelijk waar. 

Op 1 juni gaat Henrieofficieel met pensioen en al op 1 april zwaait hij af. 

9.  Wat verder ter tafel komt  

 
  - Leonarduskerk  

Vorige week op initiatief burgmeester gesprek geweest tussen parochiebestuur en 
initiatief groep. Burgemeester heeft het gebrek aan communicatie vanuit parochiebestuur 
benoemd. Mevrouw Swinkels en Joep (namens Dorpsraad) gaan deelnemen aan het 
samenwerkend verband om hier werk van te maken. 

 

  - Duurzaamheid  

Dit onderwerp is nog niet helemaal helder. Gemeente heeft op veel terreinen al 
vastgelegd wat ze onder duurzaamheid verstaan. Hoe het onderwerp precies in de 
jaarplanning vorm moet gaan krijgen weet Paul nog niet precies. De 
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toekomstbestendigheid van de samenhang van het dorp zal het speerpunt van het 
onderwerp zijn. 

 

  - Bladafval  

Vorig jaar is een idee gelanceerd tot het behalen van bladafval.  

De vraag is of in de bladkorven alleen blad van gemeente bomen of ook van particuliere 
bomen mag? Daar bestaat geen duidelijkheid over.  

Op sommige straten ligt zoveel blad dat er gevaarlijke situaties ontstaan vanwege 
gladheid.  

Harry zegt dat er op de site van de gemeente een invulformulier ‘openbaar groen en 
openbare voorziening’ staat waar je klachten kunt indienen (eventueel met foto) waar de 
gemeente op moet reageren en aangeven waarom ze wel/niet de klacht opvolgen.  

 

10.  Sluiting 
  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op 

10 december om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum.  
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