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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
8 april 2019 
 
Paul Hendriks, Nicky Ooms, 
Reggy Janssen, Ellen Punt, Marte Nielen,  
Frank Dreverman, Hanny Hendricks  
 
Angelique Barten, Ronald Jaegers   

 

 
 

Bestuur: 

 Hartelijk welkom nieuwe bestuursleden Ellen Punt en Marte Nielen!  

 Frank Dreverman geeft te kennen te stoppen met de dorpsraad  
 
Agenda, notulen en actielijst: 

 Notulen vorige overleg en agenda zijn akkoord.  

 Actielijst vorige overleg besproken 
                                                                               

Bestuur MFC Het Kruispunt: 

 Gesprek geweest met bestuur MFC. Overeengekomen is dat Dorpsraad en MFC 
Het Kruispunt samen gaan kijken naar versterking van het bestuur, zodat het 
prachtige Verenigingencentrum ook in de toekomst de belangrijke rol in ons dorp 
kan vervullen.  

 
Zorg en Welzijn: 

 Fittestdagen besproken. Organisatie is in volle gang. Beide dagen zitten bomvol.  

 Pannenkoeken bakken: was een groot succes. Goede verdeling tussen school en 
dorpsraad en Madeleine vinden voor een volgende editie.  

 Walking football besproken: fanatiek team, veel lol.  

 Verslag gedaan van overleg met SWOGB  
 
Openbare ruimte en verkeer: 

 WIU en verkeer: lijst Gemeente is teruggekomen. Document wordt geplaatst op 
www.beugen.info. Via De Info en facebook aandacht daaraan geven, zodat 
inwoners dit kunnen lezen op de website.  

 Brouwersstraat. Mail gekregen van aanwonenden. Deze is nagestuurd en nog 
meegenomen in de WIU. Gemeente wil hier over praten. Actie ondernemen met 
aanwonenden.  

 Status wateroverlast besproken.  

 Aktie nul verkeersdoden Brabant en snelheidsmeterpot: regelen!  

 Veiligheid: buurtpreventie app is rond. Overzicht van beheerders van de groepen 
wordt gemaakt en gepubliceerd.   

 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Wonen:  

 Gesproken over nieuwe bouwlocatie CPO  

 Mogelijkheden Pastorie/kerk worden op dit moment bekeken door de 
werkgroep.  

 Enkele particuliere initiatieven zijn in beeld en er is contact mee.  
 

Duurzaamheid en energie: 

 Plan energiecafé (zoals in o.a. Sambeek) bekijken/  

 Wateroverlast. Overdracht van het onderwerp goed regelen.  
 

Sport en cultuur: 

 Verenigingen avond 11-03-2019 is erg positief ervaren.  

 Verandering dorpsblad de Info: loopt. 

 Ontwikkelingen sportverenigingen besproken.  

 75 jaar vrijheid: na ontvangst toegezegde begroting kunnen we beslissen hoe we 
hierin kunnen ondersteunen.  

 Nieuwjaarsreceptie 2020 voorbereiden.  
 

Jeugd en Jongeren: 

 Nieuwe bestuur Jeugdhuis krijgt vorm. Veel energie in gestoken.  
 
Financieel:  

 We krijgen meer aanvragen, dus verdeling goed bekijken. Besluiten genomen 
over waar we financiele ondersteuning bieden en waar niet a.d.h.v. aanvragen.  

 Aanvraag molenaars uitbreiding kerstversiering volgt. 

 Financieel verslag 2018 besproken.  

 Beugen Buiten Winterfestival: hiervan komt nog een bedrag terug dit jaar. 
  

Openbare vergadering mei en november met college van B&W: 

 Agenda besproken openbare vergadering op 15 mei.  

 Openbare vergadering november: College van B&W wil aanwezig zijn. Plan 
uitwerken en mailen naar Andrea Rouland. 
 

Overig en mededelingen: 

 Sterckwijck en CPO. Verslag met gemeente moet de deur uit!  

 Welkom in Beugen en Rondje Beugen. Loopt. 

 Borden invalswegen Beugen. Frans repareert nog enkele borden. 

 Zomercongres 27 juni Arnhem: leefbaarheidsalliantie Gelderland. 
 
Rondvraag en afsluiting: 

 AED training afgesproken in Juni weer.  
 


