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Verslag vergadering van 22 oktober 2018. 

 

Aanwezig: Ans, Wies, Chris, Henri, Michiel, Shqipe, Joep, Frans, Harry, Paul, Frans, 
Monica Slaets  

Afwezig: Tim, Henk 

 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Mariëtte Frijters wordt als belangstellende kort geïntroduceerd en Monica Slaets 
wordt welkom geheten.  

De agenda wordt definitief vastgesteld.  

2. Gesprek met wethouder Mevr. Slaets  
 
Monica heeft als wethouder de ‘dorpsraden’ in haar portefeuille. Zij zoekt een 
goede samenwerking en de insteek daarbij is om vooral de verbinding van 
gemeente naar dorpsraad en vice versa versterken.  

Korte lijnen en elkaar snel weten te vinden vindt Monica belangrijk.  

De Dorpsraad is op 17 december uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente.  

Ans vult aan dat dorpsraad Beek en Donk graag als onafhankelijk orgaan de 
verbinding tussen de burger en de gemeente wil zijn.  

Paul geeft als voorbeeld aan dat het project ‘Smalleweg’ groter of kleiner zou 
kunnen gaan uitpakken. Belangrijk is dan om te bepalen wie wat gaat doen in dit 
project. Dorpsraad en Gemeente moeten daar nauw in samenwerken en goed 
afstemmen.  

Monica wil dat er vanuit de gemeente een lijst komt voor alle dorpsraden 
waardoor in een oogopslag heel duidelijk wordt wie je in welk geval kunt bellen.  

Ook voor inwoners is het belangrijk dat duidelijk is wat de grens is tussen 
BuurtIdee en projecten die de gemeente op zal moeten pakken.  

Ans vindt het ook belangrijk dat de Dorpsraad wat meer bekendheid krijgt bij 
inwoners van Beek en Donk. Daar wordt een stukje budget voor gereserveerd om 
in samenwerking met de MooiLaarbeekkrant  die bekendheid te vergroten. Een 
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mooie insteek om daar mee te beginnen is het feit dat Harry volgend jaar 
aftredend en niet herkiesbaar is en er derhalve een nieuwe kandidaat voor de 
secretarisfunctie gezocht moet worden.  

 

3. Voorstellen aspirant Lid Dorpsraad 
 

Nogmaals welkom aan Mariëtte.  

Mariëtte introduceert zichzelf en vertelt dat zij sinds een paar maanden in Beek en 
Donk woont. Zij leerde Paul kennen tijdens een netwerkbijeenkomst. Onlangs is 
Mariëtte toegetreden tot bestuur KBO en verwacht dat de dorpsraad een goede 
aanvulling kan zijn.  

Heeft in het verleden veel maatschappelijk georiënteerd vrijwilligerswerk gedaan. 
Omdat de dorpsraad ogen en oren van de samenleving richting de gemeente zijn, 
vindt Mariëtte dit erg interessant.  

Leden dorpsraad stellen zichzelf kort aan Mariëtte voor.  

 

4.  Mededelingen 

 Buurtpreventie 

Vorige week is de groep belangstellenden naar Drunen geweest waar het 
project Buurtpreventie al een aantal jaren succesvol draait. Alle 
belangstellenden waren het er over eens dat dit in Beek en Donk ook opgezet 
zou moeten gaan worden.  

Een aantal zaken gaat nu op poten gezet worden. Frans heeft vanochtend 
gesprek gehad bij gemeente met Joris Rops. Gemeente wil beslist een bijdrage 
leveren aan dit project (denk bijvoorbeeld aan financiën voor materialen). Op 
7 november zal de hele groep aspiranten in het gemeentehuis bijeenkomen 
om de puntjes op de i te zetten en een aantal praktische zaken te bespreken. 
Daar zal ook officieel de vraag gesteld worden wie er wel/niet deel wil gaan 
nemen aan dit project.  

Ook namens WoCom (Danny Baarts) zal er iemand aansluiten op die avond.  

Daarna is het de bedoeling dat de eerste mensen snel ‘de straat’ op zullen 
gaan.  
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Frans heeft morgen contact met Gerrit van Zanten om ook nog een en ander 
af te stemmen.  

 
-  Lagerhuisdebat 

Het is een uitdaging om vooral ook jongeren naar deze avond te krijgen. Chris 
biedt zijn hulp aan om hierover mee te denken.  

Jeugdredactie van Mooi Laarbeekkrant kan hier wellicht ook een rol in spelen en 
dat geldt ook voor Boemerang en Jobb.  

 

-  Actielijst (zie bijlage) 

Visvijver: Henri heeft woensdagavond overleg met het bestuur.  

Vrijwilligerscompliment: op 7 december is er in Aarle- Rixtel de bijeenkomst, 
Dorpsraad heeft niemand voorgedragen. Iedereen is van harte welkom.  

Bijeenkomst Wocom op 2 november, dorpsraad uitgenodigd, Ans en Wies zullen 
daar aanwezig zijn.  

Op volgende agenda evaluatie over Verkeer. 

Joep is benaderd door dorpsraad in Mierlo Hout. In Helmond willen ze een 
reanimatie netwerk op gaan zetten. Stichting AED gaat daar uiteenzetten hoe je 
dat aan moet pakken. De vraag van hen uit is geweest welke rol de dorpsraad 
daar in kan/mag spelen. Joep zal daar op 13 november informatie over geven. 
Wie hem wil versterken is welkom!  

5.  Inkomende - en uitgaande post 

IN:  
 
18.09.27 Aanvraag Verkeerscommissie veiligheid Smalle Weg 
18.09.27 Toelichting aanvraag beweegtoestellen Heesweg/Koppelstraat 
18.10.02 Concept beleidsnotitie seniorenbeleid Laarbeek 
18.10.04 Aanvraag vulling bloembakken Kapelstraat 
18.10.05 Herinnering Laarbeekse Vrijwilligers 
18.10.06 Mailwisseling ZOD en Dorpsplatform fietspad Breugel 
18.10.08 InformatieTaalhuis Laarbeek 
18.10.11 Informatie cursussen Vierbinden (terug te vinden op Site/Facebook van 
Vierbinden) 
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18.10.15 Nieuwsbrief ZOD Mariahout 
18.10.16 Uitnodiging gemeente overleg dorpsraden op 17 december 
18.10.17 Aanvraag speeltoestel De Voorbeemd  
 
 
 
UIT:  
18.10.16 Uitnodiging met agenda Wethouder Slaets 

 

6.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  ASD (Adviesraad Sociaal Domein) 

Joep en Harry: beleidsplan SD besproken, een veelomvattend document. 
Adviesraad gaat daar een aparte sessie aan wijden en komen dan met een advies 
terug. Beleidsplan is nu nog niet voor publicatie geschikt.  

In het beleidsplan staat een behoorlijke paragraaf vanuit de Seniorenraad.  

Ans stelt de kritische vraag of er ook een paragraaf over de jeugd is ingebracht 
door een instantie. Dat is niet het geval. Het geeft te denken dat er allerlei 
instanties zijn die voor ouderen opkomen en in feite geen die dat voor jongeren 
doet.  

Monica haakt in en vertelt dat de gemeente bezig is om onder andere in 
samenwerking met WoCom een jongeren adviesraad op te stellen. Er zal een brief 
naar de Dorpsraden verstuurd worden om een en ander toe te lichten en om 
jongeren te werven.  

Joep vertelt verder dat de adviezen zoals de dorpsraad die heeft uitgebracht niet 
in zijn geheel zijn overgenomen maar dat de gemeente heeft aangegeven waarom 
dat zo is gebeurd. Er is gekozen voor een andere oplossing m.n. het aanstellen van 
een coördinator om praktische zaken  te regelen zodat meer tijd beschikbaar komt 
voor cliënten.   

Adviesraad leden moeten allemaal een presentatie houden over het onderwerp 
jeugd. Ieder vanuit zijn belevingswereld. Joep was dit keer aan de beurt maar 
helaas door tijdgebrek kwam hij niet aan bod. Volgende keer is hij de eerste. Ook 
daar werd duidelijk dat er veel aandacht is voor jeugdproblematiek maar er werd 
tegelijkertijd benadrukt dat er ook veel goede ontwikkelingen waar te nemen zijn. 
Joep heeft aangegeven dat het belangrijk is om niet zozeer óver maar vooral ook 
mét de jeugd te spreken.  
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Henri vraagt waarom hij de adviezen van de Adviesraad nooit terug ziet?  

Joep licht toe dat het een adviesraad voor B&W is en dat de adviezen daarom 
rechtstreeks naar B&W gestuurd. Henri vindt het de moeite waard om dit te 
bediscussiëren. Het zou wenselijk zijn om deze adviezen, die in het belang van de 
burgers worden gemaakt, openbaar te maken.  

Chris is benieuwd naar het onderliggende stuk dat Joep gebruikt om zijn visie op 
de jeugd te geven.  

Joep zal dat na zijn presentatie aan de Dorpsraad laten zien. 

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven (Shqipe en Joep)  

 

Aanvraag Heesweg: Joep en Shqipe hebben morgen een afspraak bij de 
gemeente. Gaat over beweegtoestellen. Leek heel klein maar werd alsmaar groter. 
Op dit moment ontbreekt het aan helderheid omtrent de consequenties op allerlei 
vlakken als die beweegtoestellen daadwerkelijk zouden worden geplaatst. Wordt 
nog vervolgd.  

Visvijver: Er is een aanvraag voor hekwerk gekomen.  

Het project visvijver is nogal uit de klauwen gelopen en het lijkt erop alsof 
niemand nog werkelijk overzicht heeft. Het is tijd dat er wordt ingegrepen en dat 
er structuur geschept wordt.  

Carnavalsvereniging: Aanvraag voor Teugelders voor jeugdcarnaval. Café Thuis 
stelt locatie beschikbaar, zij willen de achtertuin omtoveren voor de jeugd en daar 
is een bijdrage voor gevraagd. Deze wordt gedeeltelijk toegekend.  

Lopende aanvraag voor speeltoestellen voor kleine kinderen. Wordt vervolgd.  

Hakselaar krijgt plekje op de gemeentewerf.  

Rogier Monickxslaan is ook afgerond. Puntjes nog op de i.  

 

      -  Verkeer (Wies)  

Actie in Kapelstraat en Mgr Verhagenstraat gehouden.  

Beiden zijn uitstekend verlopen.  
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Met Louis Doomernik heeft Wies een fietsencontrole op school gedaan. Ook in 
Beek en Donk zal dat gaan gebeuren.  

Gesprek gehad met dorpsraad Lieshout, zij willen ook verkeersacties gaan 
opzetten. Wies heeft wegwijs gemaakt.  

Bloembakken geplaatst in de Kapelstraat.  

Lobke Timmers en Jose van Turnhout uit Smalleweg gesproken over de verkeers 
situtatie aldaar. Dit project is inmiddels dusdanig breed geworden dat er bredere 
samenwerking gezocht wordt. Belangrijk om in kaart te brengen wie hier nu 
allemaal mee bezig zijn.  

Henri wil organiseren dat iedereen die hier iets over te zeggen kan hebben aan 
tafel gebracht wordt.  

Kapelstraat: bloembakken geplaatst en gevuld. Gemeente gaat de bloembakken 
verzwaren en terug zetten omdat een van die bakken was omgegooid. Bakken 
worden opnieuw geplaatst en hopelijk nu met rust gelaten.  

7.  Dorpsondersteuner 

 Er wordt een nieuwe jeugdwerker gezocht vanwege het vertrek van Karim.  

Petri Hanen van LEV groep gaat voor minima bekijken of mensen bij gemeente 
terecht kunnen voor voorzieningen. Henri zal Petri vragen om in de vergadering te 
komen om een en ander toe te lichten. Graag in de volgende vergadering!  

Nieuwe mensen:  

Danny Baats is voor Wocom bemiddelaar bij problemen. Hariet van Lierop van 
Wocom (consulente)  

Laura Vollenberg gaat netwerk 18+, jeugdzorg en participatie voor gemeente 
Laarbeek op zich nemen.  

Henri blijft bezig om het spreekuur van het ontmoetingscentrum naar het 
gemeentehuis te krijgen! In ontmoetingscentrum is er eenvoudigweg geen loop.  

8.  Wat verder ter tafel komt  
   

- Leonarduskerk  

Vraag aan Joep of hij daar nog iets over vernomen heeft. Begin dit jaar is er een 
gesprek geweest met deel initiatiefgroep en burgemeester. Toegezegd dat er voor 
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de zomervakantie duidelijkheid zou zijn. Begin oktober aan burgemeester 
gevraagd hoe ver ze waren. Niks meer gehoord en derhalve opnieuw contact 
opgenomen met parochiebestuur.  

13 november heeft burgemeester gesprek met parochiebestuur en initiatiefgroep.  

Status op dit moment is dat er nog steeds geen koper is voor de kerk. De 
initiatieven die er lagen hebben tot niets geleid. Burgemeester doet zijn best om 
opnieuw openingen te vinden. Joep sluit aan bij gesprek van 13 november en weet 
in november meer te vertellen.  

  - Jaarplan 2019  

Graag voor volgende vergadering inbreng om de jaarplanning voor volgend jaar 
vast te stellen.  

Harry zal het jaarplan van vorig jaar rondmailen om een beeld te krijgen van de 
opzet.  

Jeugd zal er in elk geval als onderwerp op komen.  

Harry zal in dit verband ook een mail naar de denktank sturen.  

 

  - Opvolging secretariaat 

Harry zit in zijn laatste jaar als secretaris.  

In Mooi Laarbeek zal een stuk verschijnen dat mensen uit zal nodigen om de taak 
van Harry over te nemen.  

 

9.  Rondvraag en Sluiting 

Joep: Het zou in zijn algemeenheid goed zijn om niet te snel met aanvragers direct 
in gesprek te gaan. Eerst wat breder oriënteren en ervoor zorgen dat dingen niet 
uit de hand gaan lopen (financieel en praktisch). Het zou allemaal wat formeler 
mogen! Betere communicatie, met alle partijen, zou veel goed doen!  

Chris: hoe zijn afspraken terug te vinden die met aanvragers worden gemaakt 
(bijvoorbeeld in de Kapelstraat)?  

Henri: Beek en Donk wordt fraaier!: Het Huukske blijft bestaan althans de 
voorgevel.  
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De Zwaan is ook opnieuw leven ingeblazen.  

Van de Vrande is verkocht aan projectontwikkelaar. 

Paradijs is opgeknapt en wordt eind van dit jaar heropend (waarschijnlijk). 

Wies en Henri zijn uitgenodigd door firma Holten. Zij gaan adviseren over 
parkeerbeleid rondom de vijver. Gemeente komt daar niet aan toe. 

Joep: Het zou in zijn algemeenheid goed zijn om niet te snel met aanvragers direct 
in gesprek te gaan. Eerst wat breder oriënteren en ervoor zorgen dat dingen niet 
uit de hand gaan lopen (financieel en praktisch). Het zou allemaal wat formeler 
mogen! Betere communicatie, met alle partijen, zou veel goed doen!  

Joep: Joep geeft aan dat hij geen zaken die nog onder de politieke hamer liggen op 
zich te nemen. Hij wenst volstrekt neutraal te blijven en zet zich daarom alleen 
nog in voor projecten die helemaal afgehamerd zijn.  

Dit is in principe een uitgangspunt dat alle leden van de Dorpsraad hanteren.  

Voorzitter sluit om 21.55 uur  

Volgende vergadering is 19 november om 20.00 uur  
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