Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk in het Ontmoetingscentrum op
maandag 14 september om 20.00 uur.
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Paul, Frans, Henk, Suzan, Shqipe en Joep (tot 21.00 uur), Maartje
op afstand; Afwezig met bericht: Anne en Michiel; Donny is het vergeten: tezijnertijd nieuwe
uitnodiging.
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post
-Etentje 27 oktober: onder auspiciën van Shqipe maken we samen een buffet (25 euro) voor
10 pers, waarbij Paul voor de wijn zorgt;
-Raadsvisitatie: eigen programma aangehouden, pijnpunten naar voren gebracht, goed
ontvangen, wat gaan ze ermee doen is de vraag, Dorpsraad meer bekend gemaakt bij de
gemeenteraad; Monika apart uitgenodigd voor onderwerp communicatie;
-Brief Henk transporteurs: unaniem goedgekeurd, op ons briefpapier, gestuurd mede namens:
gemeente, politie en met akkoord van degene die de beelden levert;
-Reapair Café Laarbeek: 4 afdelingen (samenwerking/versterking) is de bedoeling, hierover in
overleg met Lieshout;
-Stichting Miep (Tiny Restaurant): op agenda 4 dorpsraden, ze willen graag uitleggen wat hun
concept is (boeren/bedrijven buitengebied en hun producten), goed contact met ons is er al
maar niet met andere 3 kernen.
Ingekomen/uitgaande post 19 augustus tot 09-09-2020
IN:
23-07 Martien Hendriks: creatie DUET van Rabobank Koppelstraat naar tijdelijke opslag gemeentewerf
(naar sloop?)
23-07 Aandachtspunten raadsvisitatie d.d. 8 september
24-07 LEV-groep: minidocumentaire impact COVID-19 in Laarbeek
20-08 Reactie Martien Hendriks aangaande creatie Duet
24-08 STRATO: Nieuw formulier website www.dorpsraad-beekendonk.nl, John Andri
(johnandri@gmail.com) 0653750021, Bericht: ik heb een mail gestuurd maar het emailadres is
onbekend.....
25-08 STRATO: Gonny v.d. Kerkhof, vraag WMO
28-08 ZOD: reactie beantwoording gemeente inhoudelijke vragen dorpsradenoverleg d.d. 3 juni jl.
28-08 Per post: Bij Buurten, Wocom, nr. 26 augustus 2020
08-09 2 Presentaties i.h.k.v. de Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek
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08-09 Aanmeldingen en Programma Raadsvisitatie
09-09 Nieuwsflits ZOD
10-09 Uitnodiging meedenken energietransitie
13-09 Vraag Dorpsraad Lieshout inzake Junior Laarbeek Actief (500 euro): op agenda 4 dorpsraden
UIT:
19-08 Mail naar Martien Hendriks aangaande herplaatsing kunstwerk Duet
3. Notulen d.d. 17-08-2020
Zonder wijzigingen goedgekeurd.
-actiepunten: Ans en Bart hebben overleg gehad, zitten op één lijn, iedere avond iets voor de
jeugd mogelijk maken, dinsdagavond inloop in de Boemerang, voorlopig 5 jongeren die
meedoen; Ans heeft vraag over jongeren uitgezet bij Denktank (85 pers).
4. Dorpsondersteuner
-De Bezemsteel knutselgroepje (ong 12 kinderen) op dinsdagavond zoekt andere ruimte: ’t
Otterke? Mari Vereijken?
-Tiny Restaurant: veel mensen, goede gesprekken, uiteindelijk naslagwerk coronatijdperk;
-veel individuele casussen in BenD.
5. Publiciteit
We blijven op zoek naar iemand, bv. als stageplek, ook website en social media belangrijk.
6. Commissies indien er nieuws is:
-ASD: 15-09 overleg over 1. Themabijeenkomst “Het mag wel wat minder” (steeds meer
zorgbehoefte maar moet het perfect zijn en wat zijn de kosten?) en 2. Nieuw lokaal
gezondheidsbeleid (na 10 jr), gericht op vitale en zorgzame samenleving; 23-09 overleg
werkgroep Leonarduskerk met bureau, gespecialiseerd in hebestemmingen; er loopt een
aanvraag in de Leonarduskerk voor fototentoonstelling over Kapelstraat, Sinterklaas?
-Leefbaarheidsinitiatieven: goed gesprek Henk en Maaike Bouw, ook contact met Leenders
en Verhoeven: samen de schouders eronder;
-Denktank: vraag over jeugd is uitgezet (zie punt 3).
7. Concept Jaarplan 2021
Met algemene instemming goedgekeurd. Aanvulling Paul: renovatie Piet v. Thielplein.
8. Rondvraag
-vieze stanklucht melden als klacht bij de gemeente;
-feiten over BenD uitgedeeld door Suzan, zal dit ook digitaal doen;
-buurtpreventie in AR: op agenda 4 dorpsraden;
-energietransitie: 16 nov op agenda
-Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek: 16 nov op agenda en verantwoordelijke uitnodigen.
9. Sluiting: 21.50 uur, afsluiting met borrel vanwege tijdelijk afscheid van Suzan
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