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Notulen vergadering dorpsraad maandag 26 maart 2018  

Aanwezig: Ans, Harry, Wies, Henrie, Tim, Paul, Henk, Frans, Shqipe 

Afwezig met bericht: Joep, Jan, Michiel 

 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Ans opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld en Joan Briels welkom geheten.  

 
2.  Kennis maken met mogelijk nieuw lid Dorpsraad 

Welkom aan Shqipe !  

Zij komt vandaag meekijken en mogelijk aansluiten bij de Dorpsraad.  

Sqhipe werkt momenteel bij Vierbinden en bij het  dorpshuis in Lieshout. 
 
 

3.  Toelichting op aantal punten door Wethouder J. Briels 

* Joan Briels geeft toelichting op het onderwerp duurzaamheid/zonnepanelen 

Twee weken geleden is er een mail verstuurd vanuit gemeente aan geïnteresseerden voor 
het zonnepanelenproject. Dit project is onlangs definitief gegund. In mei zijn 
informatieavonden gepland en mensen kunnen zich nu al op website 
www.degroenezone.nl aanmelden. 

In het kader van dit project heeft de gemeenteraad besloten ook SVN leningen toe te 
kennen. Deze leningen worden verstrekt tegen zeer laag tarief en mogen worden gebruikt 
voor het verduurzamen van woningen. 

Lening mag derhalve ook gebruikt worden voor zelfstandige initiatieven op dit vlak. Het 
voordeel van het zonnepanelenproject zoals dat door de gemeente in de markt wordt 
gezet is complete ontzorging van de burgers.  

De leningen voor het zonnepanelenproject worden voor 1.35 % rente beschikbaar gesteld 
en de gemeente bekijkt nog of het mogelijk is om de rente toch te compenseren voor de 
burgers. Rente heffen is verplicht!  

In juni/juli is gepland dat de eerste panelen geplaatst gaan worden.  
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* Ans informeert naar de stand van zaken aangaande de Leonarduskerk. Burgemeester 
zou contact leggen met bisdom. Vandaag heeft burgemeester contact gehad met 
parochiebestuur maar daar is nog geen uitkomst van bekend. Lieke Vogels is vanuit 
gemeente belast met communicatie omtrent dit onderwerp.  

 

4.  Mededelingen 

- Beamers Gemeente Laarbeek  

Frans heeft informatie ingewonnen. Vorige week zijn ze binnen gekomen. Voor iedereen 
beschikbaar om te gebruiken. Frans gaat nog even onderzoeken of er een kabel is 
waardoor de beamer ook aan de laptop te koppelen is.  

 
- Buurtpreventie 

Frans en Jan zijn er mee bezig. Vorige week gesprek geweest met Willem van Woerkom. 
Aanstaande donderdag afspraak met Joris Robbs van gemeente om het onderwerp te 
bespreken. Stappenplan gemaakt en dat zal door Frans rondgestuurd worden.  

Aantal whatsapp groepen neemt in Laarbeek toe. Jan gaat morgen naar bijeenkomst in 
Lieshout waar dit onderwerp in zijn algemeenheid besproken wordt. 4 april is er een 
bijeenkomst waarbij een groep echt gaat opstarten (Leliestraat/Margrietstraat).  

Wordt vervolgd!  

 
- Overleg met ondernemersfonds 

Ans en Joep bij ondernemersfonds geweest. 

Constructief en prettig gesprek (met Joop Spek vanuit Centra Management en Maarten 
Rooijakkers vanuit ondernemersfonds) om te bekijken waar we eventueel kunnen 
samenwerken.  

Bereid om samen met Dorpsraad te kijken naar eventuele overlap en om te kijken naar 
een doorstuur-actie.  

Lieshout, bespreking ondernemersfonds met raad van toezicht en ook daar benadrukt 
dat het zinvol is om regelmatig met dorpsraad te overleggen.  

Afspraak met Lydia Bongenaar is verzet en komt volgende keer terug op de agenda.  
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- Overleg met Woonstichting Wocom 

Frans en Harry zijn naar de bijeenkomst geweest. Algemene voorlichting voor alle 
dorpsraden en seniorenraad. Informatieve bijeenkomst. 

Woonesie is besproken. Onderzocht wordt of het mogelijk is om 50 % van de aanvragen 
bij loting toe te wijzen aan Laarbeek. 

Henrie vraagt of er nog commentaar was over statushouders? Er is slechts heel kort iets 
over gezegd. 

Er zijn problemen op plekken waar jonge mensen wonen op plekken die eigenlijk voor 
ouderen bestemd zijn. Dat werkt naar twee kanten niet. Woningstichting heeft zich daar 
in vergaloppeerd. Woningstichting wijst die woningen toe! Kunnen zich niet achter de 
wet verschuilen. (overigens is over dit onderwerp niet gesproken op deze avond van 
Wocom)  

- Overleg met Mooilaarbeekkrant inzake publicatie dorpsraden 

Harry en Paul geweest samen met de andere Dorpsraden.  

Karel van Deursen van Mooi Laarbeek Krant zegt toe dat de dorpsraden afzonderlijk hun 
eigen deel op de MooiLaarbeek Krant zetten. Eens in de twee maanden wordt er dan 
iets meer centraal gepresenteerd (redactioneel stuk).  

 
- Denktank 

Vraag aan een ieder om vijf mailadressen te verzamelen van mensen die op verzoek mee 
willen denken over bepaalde aangelegenheden. Omdat ieder van ons zijn eigen netwerk 
heeft kan dat een goede manier zijn om zoveel mogelijk feedback te krijgen. Gaat om 
echt Beek en Donkse aangelegenheden.  

 

5.  Inkomende - en uitgaande post 

Ingekomen/uitgaande post februari - maart 2018 

IN:  

18.02.21 Offerte jeu de boules baan 

18.02.23 Brief van dorpsraad Aarle-Rixtel aan B&W inz, snelheidsdisplay 

18.02.23 Agenda overleg Wocom 

18.02.28 Aanvraag bijdrage straatvoetbaltoernooi 

18.03.03 Lijst woningen Beek en Donk van Woonstichting Wocom 

18.03.06 Herinnering bijeenkomst “Gezond verstand “ 20 maart 

18.03.13 Aanvraag bijdrage bloemenhangers Heesweg Beek en Donk 
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18.03.21 Nieuwsbrief Z.O.D. Mariahout 

18.03.24 Antwoord Gemeente Snelheidsdisplay via Dorpsplatform A.-R. 

 

     UIT:  
 
Geen 

 

6.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  Verkeer  

Wies: krediet voor display is aangevraagd en goedgekeurd. Bekeken wordt nu waar ze 
komen te staan.  

12 maart gesprek bij provincie gehad over N279. Ontwerp ingediend door twee studenten 
verkeersacademie. Goed gesprek en ze gaan er mee verder. Wies stuurt plannen door. 
Officiële tellingen zijn nu op tafel gekomen en die worden ook door Wies doorgestuurd.  

15 maart gesprek met Louis Doormernik over buurt 30km zones. Als Frans tijd heeft zal hij 
Wies vergezellen (ipv Michiel)  

31 maart begint Wies in de Voorbeemd met het 30km project 

Wies maakt voor Frans een kort stukje wat hij op de website kan plaatsen over dit 
onderwerp.  

Ook in gesprek met Beekerheide en Beekse Akkers over dit onderwerp.  

Momenteel lopen er vijf acties in Beek en Donk!  

Donkse brug: College heeft ingestemd met onderzoek naar situatie Bosscheweg. Burgers 
moeten hier bij betrokken worden en dat blijft achter terwijl dat wel toegezegd is.  

- WMO  

20 maart, Joep, Ans en Harry namens Dorpsraad geweest.  

Ging over gezondheid, preventie. Niet zozeer kijken naar wat mensen niet kunnen maar 
wat ze wél nog kunnen.  

Informatieve bijeenkomst maar jammer dat er weinig burgers waren.  

WMO vergadering, teams zorg en welzijn hadden geklaagd over bepaalde zaken.  
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Vanuit gemeente een coördinator op gezet (Rianne Schwillens) die een vraagbaak voor 
die teams heeft geformeerd. 

Over de huisvesting Beek en Donk zijn ze het nog niet eens. Staat op de agenda.  

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven 

 

500 euro voor straatvoetbal toegekend  

Aanvraag jeu de boulesbaan is Ingetrokken  

 

 7. Dorpsondersteuner 

Nieuw wijkteam vier man sterk 

Spreekuur donderdag van tien tot twaalf 

Locatie blijft tijdelijk ontmoetingscentrum.  

Team wil liever naar gemeentehuis terug ivm de ‘loop’ van de mensen, maar dat is nog 
een probleem.  

Henrie zal een overzicht sturen hoe de gelden in de gemeente worden verdeeld.  

Alzheimer Café Gemert/Bakel/Laarbeek in de Eendracht elke eerste dinsdag van de 
maand. Frans krijgt van Henri een persbericht om op de site te plaatsen.  

Gezondheidsrace vijfde editie gaat van start. Zes verenigingen hebben zich al opgegeven, 
nog twee te gaan.  

Vorige week vrijdag statushoudersfeest gehad. Statushouders moeten vanuit de 
gemeente een cursus volgen met daarin onderwerpen als financiën/gezondheid/normen 
en waarden. Voor geslaagden was er feest in de Waterpoort en was geslaagd. Gaat elk 
half jaar plaatsvinden.  

Proces Leliestraat (gezin dat daar geplaatst is) gaat afgerond worden.  

Problematieken met MOE landers die daar zaten zijn met verhuurders besproken en er is 
veel verbetering.  

Het gaat heel erg goed daar en kan dit onderwerp kan derhalve afgerond worden.  
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8.  Wat verder ter tafel komt  

* Koningsdag markt op Heuvelplein. Wie heeft interesse om een kraam namens 
Dorpsraad te bemannen? De interesse daarvoor is mager te noemen dus we besluiten om 
dit niet te doen.  
 

* Binnenkort vindt er een gesprek plaats met sleutelfiguren in Beek en Donk om te 
vernemen wat zij de waarde vinden van de Dorpsraad.  

Bedoeld om te kijken vanuit onze achterban, hoe kijken die naar de Dorpsraad en wat 
kunnen we doen om de betrokkenheid te vergroten.  

* 27 september is de definitieve datum voor het Lagerhuis Debat  

Actiepuntenlijst: Tim: project visvijver is goedgekeurd door de Raad. Zijn nu fondsen aan 
het werven voor de overige deelprojecten. Overleg met zwembad. Toon ? is als 
projectleider aangewezen.  

* Henk en Frans als kascontrole commissie bij Paul geweest en kas is gecontroleerd en 
goed bevonden. Frans en Henk zullen dat volgend jaar weer doen.  

* Shqipe Lajqi komt graag terug in de Dorpsraad 

* Tim brengt in de volgende vergadering plan om jongeren meer bij Dorpsraad te 
betrekken in 

* Harry heeft verzoek van correspondent ED om tijdens een vergadering aanwezig te zijn 
gekregen en dat wordt gehonoreerd. Volgende vergadering wordt zij uitgenodigd.  

 

9.  Sluiting 
  

Ans sluit de vergadering om 21.46 uur 

 

        

http://www.dorpsraad-beekendonk.nl/
mailto:info@dorpsraad-beekendonk.nl

