Digitale vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk op
maandag 18 mei om 20.00 uur.
Aanwezig: Ans, Mariëtte, Henk, Frans, Suzan, Shqipe, Paul en Joep.
Afwezig met bericht: Anne
1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen/Inkomende – en uitgaande post
-geldkiosk: we zijn in afwachting van een oproep van de Rechtbank; uit antwoorden op
gemeentevragen blijkt weinig empathie van B&W, werkwijze is ergerlijk, lijkt op handjeklap; in
AR blijkt Geldmaat goed mee te werken;
-kascontrolecommissie: (verlaat door coronacrisis) positief advies kascontrole met dank aan
Paul, fin. stukken kunnen richting gemeente.
IN:
05-04 Nieuws Dorpsraad Lieshout
07-04 Mariahout ZOD Nieuwsflits
07-04 Beroepschrift Bert Jonkers
08-04 Speelplekken Laarbeek (enquête kinderen en jongeren)
10-04 Initiatief Rabobank financiële ondersteuning verenigingen
13-04 Dorpsraad Lieshout: beschilderde ”attentie-palen”
20-04 PIM-platform: nieuw wachtwoord
05-05 Nieuwsflits ZOD
UIT:
20-04 Stukken Rechtbank (gewone post en aangetekend)

3. Notulen d.d. 06-04-2020
Zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Dorpsondersteuner
-Duofiets: afgerond, standplaats bij de Regt, er wordt geturfd per locatie, er komt nog een persbericht,
oktober op agenda: evaluatie;
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-LEVLaarbeek: ander mailadres, zelfde telefoonnummers.zelfde werkuitvoering, PR-actie met fiets
door de kernen, aandacht voor belmaatjes, spreekuuer B&D: nog geen inloop mogelijk, in sep weer
opstarten.
5. Mededelingen uit commissies:
- ASD (Adviesraad Sociaal Domein)
-19 mei overleg: advies over jeugdnotitie, jeugdproblematiek behoeft sowieso aandacht;
-Laura Vollenberg geeft uitleg over WMO (klachten): er is veel onvrede, vooral in deze tijd:
-Joep koppelt terug naar Suzan;
- Leefbaarheidsinitiatieven
8 aanvragen 2020, in behandeling;
- Verkeer
-Suzan stuurt mail voor vergadering in sep (i.p.v. juni), Henk heeft 8 juli overleg met
gemeente
- Denktank:
-ligt nu stil, wel een kort bericht gestuurd: enkele leuke reacties;
-Welkomstpakketten
-4 in B&D rondgebracht, 2 in de wacht; Heuvelplein werkt beter mee dan P.van Thielplein.
6. Lagerhuisdebat
Welke onderwerpen? “Levendige” deelnemers; allen wordt verzocht na te denken over aansprekende
thema’s die later ook een vervolg (kunnen) krijgen en over nieuwe opzet; Eenzaamheid als mogelijk
thema: Suzan zorgt voor cijfers hierover; donderdag 1 oktober Lagerhuisdebat.
Genoemde onderwerpen Denktank: Wonen in B&D, Handhaving in Laarbeek, Leefbaarheid
(samenwerking gemeente, ondernemers en bewoners; rol buurtverenigingen: zie mail Sjors Janssen).
7. Rondvraag
-Suzan gaat in september met zwangerschapsverlof;
-alleen DB ingeschreven bij Kvk;
-Paul gaat status na van renovatieplannen P.v.Thielplein;
-Joep acht felicitaties op zijn plaats voor de nieuwe Ridders in de Orde van Oranje Nassau Ans
en Mariëtte, beiden bedanken voor de prachtige bloemen;
-Frans deelt mee dat buurtpreventie coronaproof verloopt, in Molenwijk vinden inbraken
plaats: daar zijn geen deelnemers aan buurtpreventie;
-Ans neemt contact op met Johan van der Heijden: evt. 15 juni vergaderen in OC.
-Ans en Suzan gaan kijken naar Jaarplan 2020: agenda 15 juni
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur. Volgende vergadering: 15 juni.
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