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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Genodigde: 

Verslag 
Bijeenkomst vergadering 

 

 

8 oktober 2018 

 

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

 

 

 
1. Opening, vaststelling van de agenda. 

 

2. Notulen van de vergadering van 10 september 2018 jl worden vastgesteld 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken: 

a. Besproken wie er naar het partneroverleg op 31 oktober gaan.  

b. “Woar wilde geld vur”:  Podium B, Sinterklaascomité besproken.  

c. KvK: laatste actiepunten geregeld hiervoor Penningmeester is nu ook officieel 

geregeld bij KvK en bank.  

d. Communicatie en huisstijl: nieuw ontwerp huisstijl gepresenteerd. Nieuwe website 

is ook bijna klaar. Beiden worden gepresenteerd op openbare vergadering van 5 

november. Afspraken rondom communicatie verder aangescherpt.  

e. Gesproken over De Info  

 

4. Financiën: geen bijzonderheden  

 

5. Lopende zaken voor zover er mededelingen zijn 

a. Sterckwijck: gesprek omwonenden Sterckwijck volgt. 

b. CPO. Plannen particuliere bouw en verhuur besproken.  

c. Verkeer: brief snelheid Dorpsstraat besproken en brief kruising Molenveldweg 

besproken. Daarnaast gesproken over 'positieve' snelheidsmaatregel Provincie.  

d. Kermis: verantwoording financieel wordt gemaakt voor de gemeente in 

samenwerking met Stichting Kermis Beugen. Uitnodiging voor bijeenkomst van de 

gemeente wordt gezocht.  

e. Werkgroep Wonen: de enquête wordt een paar weken uitgesteld i.v.m. de 

bijeenkomst Wonen en Zorg.  

f. Zorg en welzijn: Samantha Regeer komt woensdag bij overleg werkgroep 

(afgemeld ivm ziekte). Brainstormen om eventueel activiteiten samen te voegen. 

Walking footbal: staat eigenlijk klaar. Wordt nog met Vios besproken. SWOGB kan 

eventueel ondersteunen.  

g. Werkgroep nieuwkomers: bord en welkomstpakket doen het goed! Dorpsraad 

Rijkevoort wil info hierover. Oeffelt heeft ook interesse getoond.  

h. Jeugd en jongeren: gesprek gehad met bestuur Jeugdhuis. Volgende week 

werkgroep overleg. Voorbereidingen voor o.a. het Beugen Buiten Winterfestival.  
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6. Voorbereiding openbare vergadering 05 november 2018. Concept agenda:  

a. Opening en welkom door Frans 

b. Korte terugblik werkgroepen 

c. Wethouder aan het woord 

d. Pauze  

e. Voorzitterswisseling + “stemmen”  

f. Communicatie 

g. Organisatie dorpsraad 

h. Uitslag 

i. Afsluiting + bloemetje  

 

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

 Wethouder uitgenodigd.  

 Kerstboom zetten in het dorp: plan en financiën besproken en besluit genomen  

 om dit te gaan doen.  

 

 

VOLGENDE VERGADERING: OPENBAAR! MAANDAG 5 NOVEMBER  

19.30 UUR MFC HET KRUISPUNT. 


