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Vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk in de Waterpoort op  
maandag 17 augustus om 20.00 uur. 

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

1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post  
-bijeenkomst 15-07 (gesprek met manager LEV): Ans en Suzan; prettig gesprek met Jacqueline 
v.d. Ven o.a. over rol dorpsondersteuner in dorpsraad, buurten voor buurten en de 
samenwerking met nieuwe jongerenwerker; 
-herbestemming DUET: niet direct iets voor ons, gemeente heeft er geen geld voor, zou bijv. 
op een rotonde herplaatst kunnen worden (aankleding openbare ruimte) of misschien iets 
voor Rabobank Gemert, heeft commissie Kunst en Monumentenzorg zich er al mee bemoeid? 
Mariëtte geeft antwoord aan kunstenaar; 
-Repair café Laarbeek: wij ondersteunen het initiatief van Howeko van harte, de 4 kernen 
zouden hierin samen moeten werken: Ans neemt hierover contact op met Hein Maas; 
-Welkomstpakketten: loopt supergoed, ondernemers en nieuwe bewoners erg enthousiast, 3 
dames Seniorenvereniging gaan mee uitreiken. 
 
Ingekomen/uitgaande post 23 juli tot 17-08-2020 
 
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 

3.  Notulen d.d. 13-07-2020  
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
-dorpshuis als vergaderlocatie: Ans deelt mee dat tarieven in 2020 gelijk blijven, voor 2021 
kijken we evt. verder als wij een groot deel van ons gemeentebudget moeten gaan gebruiken; 
-vrijwilliger publiciteit: journaliste Pauline is niet geïnterresseeerd; 
-schade AED-kast: antwoord Merel van Veen op toesturen notulen: Ik zie dat er contact 

opgenomen zou worden over de vernielingen aan de AED met oud en nieuw. Ik heb 

een tijdje geleden contact gehad hierover. Ook vanuit de gemeente zijn we nog bezig 

met het verhalen van schade. Dit PV ligt nog bij het OM, waar het helaas al even stil 

ligt ivm Corona. Zodra ik meer weet heb ik afgesproken contact op te nemen met 

stichting AED Alert. Staat dus los van wat jullie als dorpsraad eventueel doen om de 

schade te compenseren, maar dan ben je in ieder geval wel op de hoogte van wat er bij 

ons speelt. 
 
4.  Raadsvisitatie 
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Allereerst vinden we de datum ongelukkig gezkozen (Laarbeeks Sport- en Beweegakkoord 
wordt die avond ook gepresenteerd): hoe belangrijk vindt de gemeente het eigenlijk? Er 
komen vaak dezelfde onderwerpen aan de orde, voelt als “bezigheidstherapie”, we voelen 
ons niet serieus genomen met als dieptepunt het onderwerp de geldkiosk. Bij sociale 
onderwerpen is de gedachte van de gemeente: we horen weinig klachten, dus het gaat goed. 
De voorstellen van de fractievoorzitters kunnen over het algemeen onze goedkeuring niet 
wegdragen.  
Onze onderwerpen/voorstellen: 
Waar ligt de grens tussen de taken van de gemeente en die van de dorpsraad? Hoe bereiken 
we onze burgers zonder dat die allerlei ingewikkelde formulieren moeten invullen? Welke 
leefbaarheidsinitiatieven horen eigenlijk bij de gemeente thuis (verkeersissues, aanvraag 
beweegtuinen)? Project Buurten voor Buurten. 
Bezoek aan buurtvereniging De Eendracht als goed voorbeeld. 
Jongerenwerker Bart uitnodigen eventueel. 
Project “We are in charge”. 
Speelplekken in AR zijn een goed voorbeeld maar de gemeente komt er dan wel erg 
gemakkelijk van af. Het idee dat bewoners zelf meer verantwoordelijkheid (gaan) dragen 
wordt wel omarmd. 
Ans neemt hierover contact op met gemeente. 
 
5. Tiny Restaurant 
Joep en Henk bieden zich aan om vroeg in de ochtend een handje te helpen; Henk is 
uitgenodigd om 19-08 te komen praten over landbouwverkeer maar hoe en wat blijft 
onduidelijk; Suzan deelt mee dat er enkele issues spelen maar gesprekken gaan toch gevoerd 
worden: LEV-groep wil graag een document aanleggen over hoe in Laarbeek is omgegaan met 
corona in 2020. 
 
6.  Rondvraag  
Henk pikt Victor Veiligs op bij conciërge Lambert (Muldershof) en zorgt zo nodig voor 
vlaggetjes; werkgroep verkeer vergadert 8 september niet: Suzan stuurt mailtje rond;  
Etentje:  dinsdag 27 oktober 19.00 uur in de Waterpoort: we vergaderen vantevoren om 
18.00 uur. Ans neemt contact op met Javaans Eetcafé. 
 
7.  Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur. 
Volgende vergadering: 14 september (19 oktober vervalt i.v.m. herfstvakantie). 
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. 
 
Actiepunten die zijn blijven staan: 

- Overleg Ans en Bart Heldens 
- Denktank: Ans maakt conceptvraag over jongeren. 
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