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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
9 september 2019 
 
Paul Hendriks, Marte Nielen, Ronald Jaegers,  
Ellen Punt, Nicky Ooms, Andrea Rouland 
 
 
Angelique Barten, Reggy Janssen, Hanny Hendricks 

 

 
 

Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen 17 juni akkoord en vastgesteld. 

 Actielijst vorige overleg besproken 
 
Openbare vergadering 14 november met B&W: 

 Voorbereiding besproken. Nota ter voorbereiding wordt gestuurd naar gemeente.  
 
Openbare ruimte en verkeer: 

 Gesprek met ambtenaren Jan Beekman en Udo van der Zanden besproken. 
Verslag en actielijst die daaruit gekomen is besproken.  

 Resterende acties die daaruit nog open staan genoteerd en verdeeld 
 
Wonen: 

 Ontwikkelingen nieuwbouw besproken  

 Bestemmingsplan wijzigingen: worden bekeken en eventuele acties worden 
gedeeld.  

 Bouwkavel aan Lange Heggen. In contact geweest met omwonenden. Geen 
verdere reactie ontvangen daarna.  

 Oprit Dorpsstraat: grotendeels verbeterd qua veiligheid en volksgezondheid.  
 
Jeugd en Jongeren: 

 Werkgroep is bezig met plannen buitenbioscoop en verslavingsproblemen.  
 

Financieel: 

 Kascontrole en inschrijving KvK afronden  

 Financiële bijdrage Podium B besproken en besluit genomen.  
 

75 Jaar Vrijheid: 

 Dorpsraad steunt dit initiatief met €500. Samen met de sponsorgelden van €750 
kan er voor gezorgd worden dat de maximale bijdrage van de Stichting BING ook 
verkregen kan worden: €1.250.  

 Afgesproken is dat we aanwezig zijn bij de plechtigheden tussen 13.15 uur en 
16.00 uur.  

 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Duurzaamheid: 

 Contact is gelegd met Vereniging van Kleine Kernen en informatie is opgevraagd 
bij Dorpsraad Elsendorp.  

 Informatie verzameld over het Energiecafé. Datum en mogelijkheden worden 
bekeken. Plan is om een rondje met een warmtebeeld camera te gaan maken.  

 Wateroverlast. Contact opnemen met de gemeente. Vervolgplan?  
 

Kernendemocratie: 

 Op 3 september is de bijeenkomst bezocht rondom dit thema, tezamen met alle 
wijk- en dorpsraden uit de drie gemeenten: Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.  

 Inhoudelijk vooral het traject besproken om te komen tot een duidelijke, 
eenduidige samenwerking tussen de toekomstige gemeente en de wijk- en 
dorpsraden. Nog weinig gezien van een concreet plan inhoudelijk.  
 

Overig en mededelingen: 

 Er is gesproken met de korpschef van de Brandweer, omdat er enkele inwoners 
van Beugen zorgen hadden over de hoeveelheid water die men heeft bij een 
grotere brand in Beugen. Die zorgen hoeven er niet te zijn. Inwoners zijn 
geïnformeerd.  

 We nemen deel aan het Partneroverleg op 30-09-2019 

 Rondje Beugen: op 10-10-2019 gaan we een pilot uitvoeren met het rondje 
Beugen voor 30 nieuwe studenten van Cornerstone. In het Engels dus en als test 
voor toekomstige rondjes Beugen voor nieuwe inwoners. Kerk, molen en 
Jeugdhuis zijn tussenstops voor de fietsroute tijdens deze pilot. Toegang tot deze 
panden is geregeld.  

 Dorpsblad De Info is vernieuwd. Goede reacties zover.  

 Borden invalswegen Beugen: reparatie wordt de komende weken verzorgd.  

 Verantwoording Kermis Beugen: is zo goed als geregeld. Na goedkeuring van de 
Stichting Kermis wordt dit gemaild aan de gemeente.  

 Derde fittest dag staat gepland op 12-09.  
 

Rondvraag en afsluiting: 

 N.v.t. 
 


