Verslag

Secretariaat: Helbroekseweg 7, 5835 CX Beugen
dorpsraadbeugen@live.nl

Bijeenkomst vergadering
Datum: 10 september 2018
Aanwezig:
Genodigde:

Paul Hendriks ,Frans Brienen, Frank Dreverman, Ronald Jaegers, Michel Verberkt, Reggy
Janssen, Angelique Barten, Hanny Hendricks.
Emile Siemes

1. Opening van de vergadering.
2. Emile Siemes over Duurzaamheid, energiebesparende maatregelen en ervaringen met energie
coöperaties en energie collectief. We moeten op naar een energie neutrale gemeente.
Afgesproken acties:
a. Geen specifieke prio binnen Dorpsraad. Wel kijken naar de toekomst om inwoners
duidelijk bewust te maken en te stimuleren iets te gaan doen richting duurzaamheid
(energieneutrale woningen)
b. Paul vraagt Bouke de Bruin-van Vught om aan te schuiven bij het Dorpsraad overleg.
Sowieso kennis maken en Bouke heeft dit in haar portefeuille. Sparren hoe gemeente
en Dorpsraad hier de inwoners bij kunnen helpen
c. Wens is om Duurzaamheid als apart portefeuille onderdeel binnen de Dorpsraad te
hebben. Met de huidige bezetting lukt dat nog niet.
3. Notulen vergadering 03-07-2018
Akkoord.
a. Wateroverlast: acties zijn blijven liggen. Michel gaat hier achteraan bij de personen die
de acties zouden uitvoeren. Daarna afspraak met de gemeente.
b. Informatieborden aan Lange Heggen kunnen definitief geplaatst worden. We wachten
op antwoord op de vraag voor bord bij Groothusen.
c. Verkeer: afspraak met Jan Beekman afgerond met Frank.
d. Sterckwijk: Michel heeft een mail gestuurd om samen te gaan zitten.
e. AED: wordt niet beschikbaar gesteld door de Dorpsraad aan commerciële bedrijven.
Die moeten zelf investeren hiervoor. Vergoedingen door de Dorpsraad voor cursussen
voor de AED beperkt zich tot basiscursus AED. EHBO cursussen zijn voor eigen
rekening deelnemers.
f. Jeugd. Afspraak met bestuur Jeugdhuis verzet.
g. Bezetting Dorpsraad. We zijn bezig met uitbreiding. Eén nee is ontvangen. Eén
persoon denkt er over na.
4. Mededelingen en ingekomen post:
a. Verslag partner overleg
b. Nieuwe coördinator dorps- en wijkraden: Andrea Rouwland start 17 september.
Rietje Nijdam gaat nu kernendemocratie doen. Dat gaat specifiek over de rol van de
Dorpsraden in de toekomst. Andrea uitnodigen voor 5 november. Uitnodiging ook
naar de griffie!!!
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c. Communicatie vanuit werkgroepen: niet vanuit werkgroepen communiceren maar
vanuit de Dorpsraad. En niet plaatsen in de Info zonder overleg.
d. Post op oude adressen. Blijft een hardnekkig probleem.
e. Veilgheid: WhatsApp groepen loopt via Info. Tot slot groep maken met daarin alle
coördinatoren van de groepen.
f. Woar wilde geld vur? Podium B: aanvraag wordt beantwoord.
5. Financiën
Michel heeft mail van CPO ontvangen dat een bedrag nog niet is overgemaakt. Check
uitvoeren en z.s.m. overmaken.
6. Lopende zaken
a. Wonen: CPO project. Bestaande discussie bestemmingsplan beslechten. Over 3 weken
is er overleg. Grond voor nieuwe CPO terrein loopt.
Gemeente wil Beugen, Boxmeer en Sambeek in een stedelijk gebied neerzetten. Dat
geeft Beugen meer mogelijkheden in de toekomst qua bouwlocaties. Gemeente heeft
nog 7 bouwkavels voor vrijstaande woningen. O.a. aan Lange Heggen. Nu enkele
malen in de Info een stuk over de woningbehoefte in Beugen, later volgt de enquête.
Ook op facebook wordt dit geplaatst.
b. Verkeer: Rotonde mail Oeffelt: mail versturen.
Met Jan Beekman van de gemeente spreken over meerdere onderwerpen.
Fietsstraat: duidelijkheid is er op onze vragen. Aanpassingen in document verzorgen
WIU: dorp inlichten via Info over besluiten WIU (Werk in Uitvoering)
c. Kermis. Via Rabobank clubkascampagne stemmen. Nieuw is “de vrienden van de
kermis” . 50 Euro om lid te worden.
d. Zorg en welzijn. Werkgroep is uitgebreid met Herman van Melis en Ingrid Elders.
Wandelvoetbal met Vios. MR basisschool gesproken over oud en jong mixen.
Pannenkoeken voor ouderen te bakken in MFC.
Bijeenkomst Zorg & Wonen bezocht: convenant getekend. SWOGB en KBO o.a. willen
alle 60 plussers informeren over problemen zorg en wonen en kijken welke behoeftes
er zijn. Ook draagvlak creëren bij de dorpsraden. Klinkt hoopvol.
23 Oktober is hierover voorlichting in Beugen. Oudere moet het later zelf gaan
oplossen, maar komt op ons af.
Contact gehad met Sociom ivm activiteiten, zonnebloem, KBO etc.
e. Werkgroep nieuwkomers.
Nieuwkomers: bord en pakket is klaar. Het is echt voor nieuwkomers, niet mensen die
binnen Beugen verhuizen. “Moeten leren van hoe het gaat werken”.
7. Voorzitterschap:
a. Kritsch gesprek over resultaatgerichte houding van Dorpsraad. Soms lijkt er minder
enthousiasme en doorzettingsvermogen. We zijn allemaal druk en dit wordt herkend.
Dingen waarmaken en oppakken, als je iets beloofd dan ook doen! We zijn
vrijwilligers, maar het is niet vrijblijvend.
b. Voorstel nieuwe voorzitter wordt besproken. Er is veel enthousiasme over het
voorstel, al moet er gekeken worden naar het verschuiven van enkele taken.
c. Nieuwe voorzitter wordt unaniem gesteund. Wel zal het voorgelegd worden tijdens de
eerste openbare vergadering.
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8. WVNTTK.
a. Hondenpoep. Communicatieverzoeken kunnen ingediend worden door bewoners zelf.
Niet via de redactie van De Info.
b. Kerstboom op het plein. Volgende vergadering oppakken.
c. Idee verkeer: gesponsord door de provincie. Er wordt premie uitgedeeld als men de
juist snelheid hanteert. Volgende vergadering verder oppakken.
d. Formulier ondertekenen ivm de AVG wetgeving i.v.m. publicatie van de gemaakte
foto’s van ons
e. 8 oktober volgende vergadering.
f. Communicatie in volgende overleg apart onderwerp van maken. Meer
professionalisering gewenst. Paul is bezig met nieuwe huisstijl. De website
BeugenBruist gaat weg, er komt een nieuwe site waarop ook onze foto’s komen
(www.beugen.info). Hier wordt nog aan gewerkt.

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 8 OKTOBER 2018 20.00 UUR MFC.
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