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Aanwezig: Ans, Frans, Joep, Anne, Sqhipe, Henrie,  Henk, Mariëtte, Paul, Wies  

Afwezig met bericht:  Harry, Michiel, Tim, Ellen 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 

Aanvulling: Het verslag van de voorgaande vergadering was nog niet definitief, maar 
gezien de huidige status kan deze wel op de website geplaatst worden. 

De verstrekte agenda wordt verder goed bevonden. 

2. Korte evaluatie commissie Verkeer over acties 2018 

Wies geeft verschillende zaken aan: 

• Kapelstraat: hier zijn metingen gedaan: gemiddelde snelheid nu ca. 34,7km/h). 
Maar wederom is een van de bakken gesneuveld, de vernieler heeft zich gemeld  
en het wordt weer vernieuwd, i.sm. met de gemeente. 

• Er is fietscontrole gedaan bij de diverse scholen in Beek en Donk. Het kan beter 
met de gesteldheid van de fietsen. 

• Er is een voorlopig bezwaarschift opgesteld richting de raad van State betreffende 
de geplande kruising N279 en N615, die opgesteld is door de provincie, onder 
Provinciaal InpassingsPlan PIP N279 Veghel-Asten. Deze is opgesteld door de 
dorpsplatform Aarle Rixtel en Dorpsraad  Beek en Donk. De dorpsraad gaat 
unaniem akkoord met het opgestelde bezwaarschrift.  het kan nu verzonden 
worden naar Raad van State.  

3.  Mededelingen 

- Buurtpreventie-team (BPT) 

Frans geeft aan dat: 

• Aantal leden van het BPT eind van de maand tegen de 30 leden zal tellen. 

• Op 29 en 30 januari zal er een AED cursus zijn voor de leden van het BPT 

• Er komen steeds meer teams, verwachting is dat er ’s en overdag, avond en 
mogelijk ’s nachts rondgelopen kan gaan worden. Tijd zal het leren.  

• Overwogen wordt om van het BPT een stichting te maken. Het voorbeeld 
Drunen heeft hier nog geen definitieve vorm gekozen. Wij zullen waarschijnlijk 
hier een voortrekkersrol in spelen.  

• De looplijst voor februari is beschikbaar gesteld en de burgemeester zal ook 
eens meelopen.  
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• Samenwerking met de gemeente loopt goed en soepel. 

 
-  Lagerhuisdebat op 14 februari 

Voorbereidingen van het Lagerhuisdebat lopen naar wens.  

• De burgemeester Frank van der Meijden, heeft zijn medewerking toegezegd dat 
hij het debat leidt voor de geformuleerde stellingen. Ook met hem zullen de 2 
stellingen uitgediept worden komende vrijdag met Ans en Henk, betreffende de 
jeugdproblematiek en de vrijwilligers; ook Mark Min zal aanwezig zijn. 

• Radio Kontakt zal er bij betrokken worden. 

• Vraag aan ieder dorpsraadslid om minimaal 5 mensen mee te vragen bij het 
debat. 

• Er zal nog een stukje opgenomen worden voor uitnodiging richting scholen en 
verenigingen ( op site gemeente zijn de adressen van de scholen en de 
contactpersonen van de verenigingen niet beschikbaar, volgens de nieuwe AVG 
richtlijnen ). Dit regelen via andere kanalen. 

• Ellen zal gevraagd worden voor vastleggen van conclusies uit het Lagerhuisdebat 

• Kosten voor koffie en thee komen voor rekening van de dorpsraad. 

 
-  Gebiedsvisie Wocom  

Bij vooroverleg op 30 november zijn Ans en Paul aanwezig geweest. Ook zijn daar de 
andere dorpsraden van de andere kernen bij geweest, huiseigenaren en gemeente. In de 
tussentijd is animo bij jonge potentiele huiseigenaren en derden gepeild door de 
dorpsraad, maar dat valt tegen. Anne stelt zich bereid om met Wocom om de tafel te 
gaan zitten  26 februari om 19:30, als vervanger van Ans. Henry gaat ook naar deze 
meeting toe. Doel is een SWOT-analyse van de gehele woonomgeving 

- Leefbaarheidprojecten 

Sqhipe geeft aan dat er weinig nieuwe zaken zijn. Een aantal liggen in de afronding.  

• Bij Rogier Monicxlaan (is afgerond) is kleine calamiteit geweest: 
Vuilophaaldienst heeft over de nieuwe perken gereden. Is aanhangig gemaakt 
richting gemeente, die het met Blink opneemt.  

• Carnaval:  

o Procedurele fout: In dagelijks bestuur is eind december Tienercarnaval 
besproken en geaccordeerd. Penningmeester heeft te vroeg € 250,=  
overgemaakt naar het Tienercarnaval, net als vorig jaar. Dit had eerst 
besproken moeten worden in commissie leefbaarheidsidee. 
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o Nieuwe aanvraag carnavalsgebeuren (Kolderzitting, van: Heesakkers 
e.a.). Er zijn er al meerdere aanvragen voor carnaval  geweest. Het lijkt 
alsof carnaval versnipperd is en dat verschillende “groepjes” actief zijn. 
Joep  wil dit nader onderzoeken. 

- Opvolging Secretariaat 

In Laarbeker heeft een mooi artikel gestaan over de Dorpsraad. Ook heeft hierin het 
verzoek gestaan dat mensen zich aan kunnen melden voor secretaris van de Dorpsraad. 
Hierop hebben tot nu toe 3 personen op gereageerd. De voorzitster heeft 1 persoon 
telefonisch gesproken en afgewezen, vanwege politieke achtergrond (Dorpsraad wil zo 
mogelijk politiek onafhankelijk zijn). Met de tweede persoon wordt op zeer korte 
termijn afspraak gemaakt voor een gesprek met Ans, Paul en Joep. Met de derde 
persoon is al nader inhoudelijk gesproken over het secretariaat schap.  

- Actielijst  

Niet behandeld 

4.  Inkomende - en uitgaande post 

Er is een zeer beperkt aantal brieven binnengekomen en uitgegaan, mede door 
vakantieperiode: 

IN:  
02-01-19 Brief van gemeente over subsidietoekenning dorpsraad 2019  
20-01-19: brief parkeerplaatsen bij Mezenplein 
12-01-19: brief  inzake sollicitatie naar secretaris dorpsraad 
 
UIT:  

 

5.  Mededelingen uit commissies  
 

 -  ASD (Adviesraad Sociaal Domein) 

Joep geeft aan dat er een aantal cruciale zaken spelen: 

• WMO betreffende verandering van eigen bijdrage. 

• Er is een protocol opgesteld over medische verwijzing voor jongeren. 

• Er lijkt een “zorgval” te bestaan voor mensen die zorg nodig hebben: deze wordt 
nu door een 3-tal regelingen afgedekt: WMO, ZVW en WLZ. Veelal worden 
cliënten die in de WMO, resp. ZVW zitten relatief snel doorgeschoven naar de 
WLZ. Kans bestaat dat overgang niet adequaat geregeld is en dat men blijft 
hangen tussen wal en schip. 
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• Het advies over het sociale beleidsplan, is teruggekoppeld naar B&W van 
Laarbeek. De ASD vond de reactie van B&W  zeer teleurstellend, hun antwoord 
was erg beperkt op het uitgebrachte  advies beleidsplan sociaal domein. Dit is 
moeilijk verteerbaar als ASD en gaan daarover in gesprek met de 2 
verantwoordelijke wethouders B&W 

• De dorpsraden van Laarbeek nemen deel in de ASD. Alle kernen participeren 
hierin, behalve Lieshout (Ans zal Lieshout hiervoor uitnodigen ook hierin te 
participeren). 

 
 -  Leefbaarheidsinitiatieven  

Shqipe geeft aan dat er tot nu toe 13 aanvragen tot steun zijn binnengekomen, waarvan 
er op dit moment nog 3 in behandeling zijn. Verder zijn er een 3-tal financiële 
ondersteuningen aangevraagd door (sub-)groepen van het carnaval: jeugdhonk, Trax 11 
en de Kolderzitting. Deze laatste lijkt meer commercieel gericht doordat men blijkbaar 
ook entree lijkt te willen heffen (?) 

 -  Verkeer 

Er is door de gemeente een Planstudie opgemaakt voor de N279-N615 en Beekse Brug. 
Wies is gevraagd door de gemeente om daar ook zitting in te nemen, tezamen met 5 
buurtverenigingen.  

  

6.  Dorpsondersteuner  

Het zebrapad bij Sparta-25 is erg donker; zou mooi zijn als daar extra verlichting kan 
komen 

Betrokkenheid voor carnaval stimuleren bij de scholen en verenigingen (al eerder 
besproken): dit ligt bij de carnavalsvereniging; de dorpsraad staat hierin wel positief, maar 
neemt hierin geen voortouw. Henry vraagt dit na. 

Onduidelijkheid rondom de hangjongeren: De jongeren zijn nu weg, maar gemeente heeft 
geen zicht waar ze nu uithangen. Volgens Wies zijn ze nu op de Laarse velden. Mark Min 
heeft nu 6 uur gekregen om dit te begeleiden.  

In Mariahout krijgen nieuwe burgers ook een welkom pakket uitgereikt door de ….. 
waarin diverse bonnen zitten vanuit de bedrijven en instanties van Mariahout. Is een 
dergelijk initiatief ook op te pakken voor de dorpsraad? 

7.  Wat verder ter tafel komt  

Mariette geeft aan dat het podium in de Rabo-zaal van het ontmoetingscentrum niet echt 
toegankelijk is voor gehandicapten. Ans neemt hierover contact op met Vierbinden. 
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Schade in het gemeentelijk plantsoen, dat net met planten ingericht was in de Rogier 
Monicxlaan, is via de site van de gemeente aangemeld. Dat geldt ook voor toekomstige 
schademeldingen. 

10.  Sluiting 
  

De voorzitster sluit de vergadering om 22:00 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering 

op 25 februari om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum.  
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