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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk in de Waterpoort op  
maandag 13 juli om 20.00 uur. 

 
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Henk, Paul, Suzan, Shqipe, Frans en Joep 
Afwezig met bericht: Anne 
 

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. Welkom aan Bart Heldens, jongerenwerker sinds 01-05 (20 
uur): jongerenparticipatie is zijn speerpunt met focus op 15-18 jarigen, probeert tienerwerk 
op te zetten (Boemerang open), problemen zijn groot, 20 uur is weinig (hoe belangrijk vindt 
de gemeente het?), groep van ong. 30 jongeren is verplaatst van Muziektuin naar Otterweg, 
jong en oud bij elkaar wat ongewenst is; de Dorpsraad gaat graag de samenwerking met hem 
aan. Overleg Bart en Ans (na de vakantie). 

 
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post  
-bijeenkomst 30 juni (speelplekken): Ans en Henk; ging niet over de inhoud, gemeente wil zelf 
niet veel bijdragen maar draagvlak bij gemeenteraad zien te krijgen; in AR loopt het goed 
dankzij bewoners en sponsoren; al met al geen bevredigend overleg; 
-overleg 8 juli (N615/N272): Henk; weg richting Gemert: 8 bussen en loonwerker kunnen weg 
niet op, splitsing met stoplichten als grote rotonde N279 er komt; Dorpsraad is bang voor 
sluipverkeer, eind van het jaar uitspraak Raad van State verwacht over ongelijkvloerse 
kruising; 
-Piet van Thielplein: Paul; gemeente moet begroting maken, start renovatie plein begin 
volgend jaar (tegelijk met riolering Koppestraat), winkeliersvereniging ziet geldkiosk daar wel 
zitten; 
-dorpshuis als vergaderlocatie: Ans gaat in gesprek met Joost van Wijk over tarieven 2021; 
binnenkort huurdersbijeenkomsten. 
 
Ingekomen/uitgaande post 8 juni tot 07-07-2020 
 
IN: 
 08-06 Filmpje Centramanagement Laarbeek 

21-06 Nieuwsbericht Dorpsraad Lieshout: infoschermen 

23-06 Rabobank: Opening filiaal P. van Thielplein d.d. 29-06-2020 

24-06 Uitnodiging wethouder Meulensteen: klankbordgesprek Omgevingsvisie Buitengebied 3 sep 

24-06 Nieuwsbrief Taalhuis Laarbeek 

  06-07 Naomi van der Bruggen: Pater de Leeuwstraat als racebaan 
 

07-07 Antwoorden op inhoudelijke vragen dorpsraden d.d. 3 juni en Definitief Perspectief       
Vrijetijdseconomie De Peel 2030 
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3.  Notulen d.d. 15-06-2020  
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
4.  Dorpsondersteuner 
-15-07: Ans en Suzan hebben gesprek met manager LEV 
-Suzan gaat 20 sep met verlof; er blijven nog 2 dorpsondersteuners over van de 4, nieuwe 
collega Maartje is de derde. 
 
5. Publiciteit 
-Dorpsraad meer zichtbaar: Vrijwilliger Pauline (journaliste) biedt zich aan via site 
Laarbeekvoorelkaar, Suzan legt contact en Ans gaat gesprek aan. 
 
6.    Mededelingen uit commissies:  
-  ASD (Adviesraad Sociaal Domein)  
-diverse adviezen gegeven: toename huishoudelijke hulp, nieuwe subsidieprogramma, 
enquête vergrijzing; algemeen gevoel: gemeente heeft geen visie, eindeloos gepraat; 
-14 juli: Laarbeeks Sport- en beweegakkoord; 
-Nota: budget voor Uitzonderlijk maatwerk (uitleg: Mevr. Toonen); 
-  Leefbaarheidsinitiatieven  
-upgrade visvijver kost 9.000 euro: ligt voortaan bij gemeente, niet bij Dorpsraad; 
- Verkeer 
-schooljeugd fietst, tussen paaltjes door, over parkeerplaats bij Annie van Lankveld; ketting 
zou uitkomst bieden maar situatie fietsers wordt dan lastig: Henk gaat ter plaatse kijken; 
- Denktank:  
-al 75 leden: Ans maakt conceptvraag over jongeren. 
 
7.  Thema-avond in oktober 
Besluit: Buurten voor buurten in okt/nov organiseren; dorp verdelen in straten, in voor- en najaar 

gesprekken met bewoners, dorpsondersteuner en dorpsraad over thema’s als eenzaamheid en 

armoede: wat is er nodig, wat kunnen we SAMEN doen? Daardoor sneller cohesie; in AR loopt het al 

goed: Ans en Suzan nemen contact op. 

 
8.  Jaarplan 2021 
-Ans en Suzan maken concept: agendapunt 14 september 
 
9.    Rondvraag 

1. Leonarduskerk:   
1. laatste jaren weinig ontwikkeling in de herbestemming of verkoop van de 

Leonarduskerk.   
2. Communicatie van en met het parochiebestuur verloopt zeer moeizaam.   
3. Er wordt nu een werkgroep gevormd welke bestaat uit vertegenwoordiging van: 

Parochiebestuur- De Initiatiefgroep (mw. Swinkels) en Dorpsraad B&D (Joep van Dijk)   
4. Joep wordt trekker van deze werkgroep.  
5. Doelstelling: herbestemming of verkoop met bestemming realiseren. 
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2. Kerkenvisie: 
1. Gemeente Laarbeek heeft subsidie aangevraagd bij het rijk m.b.t. behoud van kerken 

binnen de gemeente Laarbeek. 
2. Wethouder M. Slaets gaat dit project trekken, waarbij ook het parochiebestuur, de 4 

Dorpsraden, Heemkunde e.d. worden betrokken.  
3. Doelstelling is om ook herbestemming te ontwikkelen van de kerken binnen Laarbeek. 

Gedachte is dat op termijn er nog maar 1 (van de nu nog 4 actieve) kerkgebouw  in 
Laarbeek benodigd zal zijn om kerkdiensten in te houden.   

4. Dorpsraden worden hierover nog geïnformeerd.   

5. Joep zal zorgdragen dat 2 werkgroepen op elkaar afgestemd blijven zodat er geen 

doublures gaan ontstaan. 
-Oudjaar: schade AED-kast Heuvelplein 900 euro; Dorpsraad wil eventueel financieel 
bijspringen: Joep en Ans nemen contact op met Merel van Veen. 
 
10.  Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.20 uur. Volgende vergadering: 14 september.  
Suzan nodigt nieuwe collega Maartje uit en zal cijfers Beek en Donk met ons delen. Ans nodigt 
Donny van den Wildenberg uit vanwege Laarbeeks Sport- en beweegakkoord. 
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