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Welkom en opening: 
Paul heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder het College van B&W. Voorstellen van de 
structuur van de Dorpsraad. Er zijn nog 3 vacatures: Openbare ruimte en verkeer, Welkom in 
Beugen en Sport en cultuur. We lossen het nu samen op, wel met harder werken. Ieder pakt zijn 
eigen portefeuille op. Uitleg wordt gegeven over de Werkgroepen. 
 
In gesprek met College van B&W Boxmeer 
Vijf rubrieken zijn besproken, te weten: 

1. Gemeentelijke herindeling en kernendemocratie (Van Soest / De Bruijn) 
2. Sporten in een dorp (Hendriks) 
3. Duurzaamheid (De Bruijn) 
4. Wonen in Beugen (Stevens) 
5. Algemene vragenronden (allen) 

 
Onderwerp 1. Gemeente herindeling en kernendemocratie (Burgemeester Van Soest) 
Samen onderweg naar een nieuwe Gemeente. Wat ging er vooraf? Uitleg hoe traject is 
verlopen. Bureau Berenschot heeft dit Special Project mee begeleid. Hoe moet de bestuurlijke 
toekomst eruit zien? Is één Gemeente Land van Cuijk een optie? Er moesten goede keuzes 
gemaakt worden en gekeken worden hoe we de dorpen met elkaar konden verbinden en de 
dorpen toch eigen zeggenschap en sturing zouden krijgen/behouden. De grote dingen doet de 
grote Gemeente en alles wat met leefbaarheid te maken heeft dat leggen we in de 
kernendemocratie.   
 
Waarom dan herindelen?  
Steeds meer taken komen vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten toe. Dan is de Gemeente 
te klein om dit allemaal aan te kunnen en dit vraagt om schaalvergroting. We willen een sterke 
partner zijn in een groter regiogebied, in een groter verband en met een krachtig bestuur.  
 
Het proces. 
Eind 2018-2019 is begonnen met het herindelingsontwerp. Alle dorpskernen zijn bezocht. 
Hierbij is een beeld verkregen hoe de Gemeente vorm te gaan geven. In dit ontwerp staat hoe 
wij vinden dat de nieuwe Gemeente er uit moet gaan zien, hoe deze in staat moet zijn haar 
taken uit te voeren. Er is onderzocht of we financieel gezond zijn. Dat zijn we! Dit ontwerp ligt 
nu ter inzage en iedereen kan hier zijn zegje over doen. Het traject loopt nog tot 24 december. 
Dan wordt bekeken of dit moet leiden tot wijziging van het verhaal en het wordt dan 
voorgelegd aan de Gemeenteraad in maart, dit is het zogeheten herindelingsadvies. Dit wordt 
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het allerbelangrijkste besluit. Verder gaat het ontwerp naar de provincie en het Rijk die dan 
besluiten nemen. De provincie zal een eerste mening moeten vormen hierover. Deze geven een 
advies aan de Tweede Kamer. Er moet officieel een wet over worden gemaakt. Dan volgt nog 
een oordeel van de Eerste Kamer. In november 2021 moeten dan verkiezingen kunnen worden 
gehouden voor de nieuwe gemeenteraad.  
 
Tussen maart 2020 en 1 januari 2021 is er nog heel veel werk. Er moet o.a. gezorgd worden dat 
het beleid van de 3 Gemeenten op elkaar afgestemd wordt, dat er een nieuwe organisatie 
gebouwd wordt en medezeggenschapsstructuur wordt opgezet.  
 
De naamgeving moest gedaan worden vóór het besluit gedaan werd over het 
herindelingsontwerp. Deze naamgeving is een proces geweest waaraan iedereen een bijdrage 
heeft kunnen leveren. Het procesplan kernendemocratie was ook een heel belangrijk 
onderdeel.  
 
Video 'Wij zijn het Land van Cuijk' wordt getoond  
  
Kernendemocratie 
Bouke de Bruin-van Vugt geeft uitleg over het procesplan kernendemocratie. Wat bedoelen we 
daarmee? Dat inwoners zelf gaan kijken wat belangrijk is in een dorp. In Beugen gaat dit al heel 
goed. Het College gaat niets aan de dorpen opleggen. We willen de relatie die er al is behouden, 
en kijken waar verbetering mogelijk is. Hiervoor zijn actieve inwoners nodig. Complimenten 
voor Beugen met een hele actieve dorpsraad, werkgroepen en een heel goede opkomst. Dit is 
niet overal zo.  
 
Bij een grotere gemeente kunnen we verder van inwoners af komen te staan. Daarom moeten 
we heel goed met elkaar in gesprek blijven om te weten wat er leeft en waarmee kan geholpen 
worden.  De visie van de gemeente is dat elk dorp zijn eigen identiteit vasthoudt; daarin waar 
het dorp sterk is. We laten één geluid horen vanuit het Land van Cuijk waarbij toch ieder dorp 
zijn eigen sterkte en zwakte heeft. Gemeente is nu aan het bekijken hoe het in de drie  
gemeenten is geregeld. Wat doen dorpen zelf? Wat kunnen ze zelf en ook wat willen ze zelf?   
Gemeente heeft een aanpak gemaakt voor de herindeling richting 2021.  
 
Vormgeven van de Kernendemocratie 
Wat vinden de dorpen belangrijk? Daarvoor moeten we samen aan de slag gaan. De gemeente 
organiseert gesprekken in de dorpen vanaf april 2020. Deze worden voorbereidt met de 
dorpsraad. Samen bepalen we wat we daar op tafel willen hebben. Kijken naar aansturing en 
bestaande structuur. Is de bestaande structuur in de dorpsraad goed? Wil de dorpsraad een 
stichting, vereniging of een coöperatie zijn? Wat willen we in werkgroepen oppakken? Hoe gaan 
we om met burgerinitiatieven? Wat willen verder nog zien in de nieuwe gemeente? Wat werkt 
nu goed?  
 
Iedereen is welkom bij deze gesprekken waarin we o.a. bovengenoemde zaken gaan bespreken 
met het dorp en bekijken hoe we Beugen nog mooier kunnen maken. Tussen januari en maart 
gaat de gemeente met de dorpen in gesprek over onze nieuwe Gemeente en van april tot 
augustus alle gesprekken plannen met de dorpsraden. Zie schema.  
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Proces van de kernendemocratie 
Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gemeente gaat doen als ze in alle dorpen zijn geweest. 
Het is natuurlijk afhankelijk van wat er uit die bijeenkomsten komt en kunnen dan verder gaan 
met de planning. Samen wordt bekeken waar behoefte aan is.  
 
Vragenrondje over de herindeling? 
Vraag 1:  

Er wordt gepraat over eigen identiteit van de dorpen. Ik mis hierin, als het gaat om 
hoofdzaken, dat ons als dorp ook een visie wordt aangereikt door de gemeente i.p.v. dat we 
van alles zelf verzinnen voor onze eigen locatie. Zoals het aantrekken van vakkrachten op 
het gebied van bv. natuur, waterzuivering, scholen. Dorpen moeten dit niet vanuit hun 
eigen kern verzinnen. De grote dingen moeten we juist aan de gemeente overlaten. Dan kan 
dit nog daarna worden besproken. De Gemeente Land van Cuijk heeft een overkoepelende 
visie over grote thema’s. Dus niet 25 versnipperde ideeën.  
Reactie wethouder De Bruijn:  
Als het gaat over bijvoorbeeld de wateroverlast in Beugen of hoe wordt het onderwijs 
geregeld op de basisschool, of de woningbouw en duurzaamheid: hierin worden de 
inwoners betrokken maar deze thema’s worden met vakbekwame mensen op het 
Gemeentehuis aangestuurd. Onze verwachting is niet dat elk dorp dit zelf gaat oppakken. 
Land van Cuijk heeft grote overkoepeling qua kennis. Denk bv. aan middelbaar onderwijs. 
Reactie burgemeester Van Soest:  
Zaken als economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening zijn overkoepelende 
vakgebieden, ook onderwijs. De gemeente zal dan gaan kijken waar de behoefte ligt qua 
onderwijs. De grote thema’s horen bij de grote (nieuwe) gemeente en de 
leefbaarheidsvragen, inrichting, verkeersproblemen enz. horen grotendeels bij de dorpen 
zelf. Hiervoor is zelfs budget beschikbaar zodat men dit ook zelf kan doen: zelfsturing. Maar 
wel alles onder toezicht van de nieuwe gemeente.  
Reactie wethouder Hendriks:  
Drie wethouders hebben hierover al gesprekken. We gaan dus kijken wat hoeft er bij de een 
niet wat bij de ander al is. 
Reactie voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
De vraag blijft wat we als dorpsraad moeten doen in de toekomst en wat we aangereikt 
krijgen? Budgetten zijn daarbij belangrijk, maar ook het vraagstuk "hebben vrijwilligers in 
een dorpsraad, die vaak ook nog een fulltime baan hebben, wel voldoende tijd en capaciteit 
om bepaalde beslissingen te nemen of acties te ondernemen? Daar moet een gezonde 
balans in gevonden worden.  
 

Vraag 2:  
Waar ligt de grens en wanneer en hoe wordt er bepaald? Voorbeeld: er zijn geluiden dat we 
de grote tractoren uit ons dorp willen weren, blijft dit soort initiatieven dan op dorpsniveau 
of bij de gemeente?  
Reactie burgemeester Van Soest: 
Het vraagstuk komt vanuit het dorp zelf. Dan kan de dorpsraad dat aankaarten bij de 
verkeersdeskundige van de Gemeente en samen wordt hier dan naar gekeken.  
Reactie voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
Op de bijeenkomst in april hebben we dit soort thema’s aangekaart in Beugen: wij 
constateren in Beugen een probleem. Dan bekijken we eerst wat we er zelf mee kunnen 
doen. Verkeer bijvoorbeeld kunnen wij niet zelf, dan kloppen we vervolgens aan bij de 
gemeente.  Maar het aankaarten van wat wij willen in het dorp ligt vaak wel bij ons als 
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dorpsraad en dus bij de inwoners. Wie de uitvoering doet is sterk afhankelijk van het 
onderwerp.  

 
Vraag 3:  

Net probleem met verkeer door het dorp gehad. Inwoners hadden een oplossing bij de 
Gemeente neergelegd maar dit kon niet uitgevoerd, terwijl dit in mijn ogen een veel betere 
oplossing was geweest. Hoe loopt zoiets dan?  
Reactie voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
Dat is een prachtig voorbeeld. De dorpsraad heeft hierover ook 10 a 15 ideeën ontvangen. 
Die zijn stuk voor stuk besproken met de betreffende ambtenaar van de gemeente 
Boxmeer. En niet één oplossing bleek beter te zijn dan de gehanteerde oplossing. Soms ook 
door problemen die in Boxmeer ontstaan (Graafseweg) als we hier in Beugen iets doen. Dus 
de gemeente kijkt verder als alleen onze dorpsgrenzen. Uiteindelijk hebben wij als 
dorpsraad ook moeten toegeven dat de huidige oplossing zeer problematisch was (zeker de 
eerste weken), maar dat alle andere oplossingen (ergens) slechter waren.  
 

Onderwerp 2. Sporten in een dorp (wethouder Hendriks) 
In Beugen best veel enthousiaste mensen die willen sporten en ook sporten. Onlangs zijn de 
volleybalverenigingen van Beugen, Oeffelt en Rijkevoort samengegaan, o.a. door problemen 
met de bemensing van de teams. Dat was een slimme zet. Ook hadden we als gemeente een 
probleem met de Slaterthal, omdat die als laatste in de gemeente niet is geprivatiseerd. Ook is 
ooit gekeken naar samenvoeging van voetbalvereniging en tennisclub, maar deze hebben 
prachtige velden liggen en zijn moeilijk te verplaatsen. Misschien zal in de toekomst wel meer 
moeten worden samengewerkt. In Boxmeer is al eens gekeken om ergens een nieuw terrein 
aan te leggen voor voetbalverenigingen van Boxmeer, Rijkevoort, Beugen. Dan moet zoiets wel 
voor ieder onder een eigen naam. Dit staat wel open voor de toekomst. 
 
Nieuwe ontwikkelingen sport 
Bekeken wordt of er een openbaar zwembad voor het Land van Cuijk gerealiseerd kan worden. 
In Gennep vragen ze zich af of ze een nieuw zwembad moeten bouwen. In Boxmeer is dit voor 
de komende 20 jaar weer prima. Een centrale plek voor een zwembad voor het Land van Cuijk 
zou Beugen kunnen zijn. Dat ligt mooi centraal.  
 
Visie op sporten 
De gemeente probeert het sporten te bevorderen. Bijvoorbeeld door 'Sjors sportief' waarmee 
kinderen kennis maken met alle sporten en kinderen enthousiast gemaakt worden om te 
sporten. Straks komen er minder kinderen, hoe gaan we hiermee om? Daar moeten we ook 
rekening mee houden. Mensen zijn wel bereid om verder te rijden als kinderen een sport 
beoefenen die niet in eigen dorp mogelijk is. Dus meer bewegingen hierin is verwacht in de 
toekomst. Bovendien: een club kan niet zonder vrijwilligers. Die zijn ook lastiger te vinden 
merken we. We moeten het met elkaar zelf doen. Onlangs is in de raad besproken dat we onze 
gemeente voor de herindeling op een goede manier willen afleveren. Bv. achterstallig 
onderhoud bij sportverenigingen en de entree van de sportfaciliteit, zodat we de komende 10-
20 jaar vooruit kunnen.  
 
Vragenrondje over sport in Beugen? 
Vraag 1:  

Fijn dat de gemeente de sportverenigingen niet dwingt iets te doen. Zorgen voor de 
toekomst zijn er wel: stel dat in Beugen 40% van de jeugd voetbalt, ze moeten naar 
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Boxmeer en blijven VIOS heten, dan daalt het percentage sportende kinderen. Weet u 
hoeveel dat gaat dalen als kinderen niet meer in het eigen dorp kunnen sporten?   
Reactie wethouder Hendriks:  
Ik maak me pas zorgen als Beugen het prachtige sportpart niet goed meer onderhoud met 
de bijdrage van ons, waardoor ze genoodzaakt zijn naar Boxmeer te gaan. Als het aan mij 
ligt worden verenigingen niet gedwongen te centraliseren of samen te gaan. Het heeft geen 
zin te zeggen jullie moeten dit en dat. Je hebt het als dorp zelf in handen.  
 

Onderwerp 3. Duurzaamheid (wethouder De Bruijn) 
Landelijk komt dit onderwerp heel veel in het nieuws. Wat betekent het voor de gemeente en 
voor Beugen en wat kunnen we in Beugen doen?  Allereerst maar eens naar de bron: in 2015 
het klimaatakkoord Parijs, dit heeft zich vertaalt naar een klimaatakkoord in Nederland, 
waarover nog veel discussie is. Dit klimaatakkoord regelt o.a. terugdringen van broeikassen en 
de CO2 reductie.  
 
Wij hebben als gemeente een duurzaamheidsplan dat we gaan uitvoeren van 2019-2021. We 
nemen ook deel aan de regionale energiestrategie. In alle regio’s moeten we samen gaan 
bepalen hoe we onze duurzame energie samen gaan opwekken, bv. door zonneparken of 
windmolens. 
  
De Gemeente Boxmeer heeft afgelopen jaar gekeken naar hoe we kunnen verduurzamen op 
sportcomplexen. Gaan ook kijken naar hoe bijvoorbeeld het MFC kan verduurzamen. 
Energiecafés verzorgen met lokale ondernemers levert vaak een eerste stap op: kijken waar de 
interesse van mensen ligt. Op 20 januari 2020 wordt deze in Beugen georganiseerd. Men kan 
zich hier laten informeren over wat de mogelijkheden zijn voor je eigen woning.  
 
Het beleid rondom zonneparken komt binnenkort in de Gemeenteraad. Als we onze duurzame 
energie in Boxmeer moeten opwekken richting 2050 dan hebben we 230.000 huizen nodig waar 
we 10 panelen op kunnen leggen. Zoveel huizen hebben we niet, dus zijn we ook alternatieven 
aan het bekijken, bijvoorbeeld zonneparken of windenergie-oplossingen. Als dit alleen op land 
zou gebeuren hebben we 780ha aan panelen nodig, of 55 windmolens. Als gemeente moeten 
we beginnen om aan de landelijke opgave te voldoen. We willen zaken oppakken maar rustig 
aan opbouwen.  
 
Rondom klimaatadaptatie, dus bijvoorbeeld ook de wateroverlastproblemen in Beugen: 
hiervoor zijn we begonnen met wadi’s aan te leggen. De gemeente heeft geld gekregen van de 
provincie om meer groen en water op de schoolpleinen te krijgen. De gemeente probeert 
mensen te stimuleren niet alle tuinen vol stenen te leggen, maar ook groen te houden. Hoe 
kunnen we zaken samen oppakken? Dit is ook concreet de vraag van de dorpsraad. Voorbeeld: 
een coöperatie opzetten en zonnepanelen leggen, waarbij je als eigen dorp financieel 
deelneemt. Je kunt ook collectief iets doen, bv. isoleren of zonnepanelen inkopen en een lokale 
ondernemer erbij betrekken mits die behoefte er is. De gemeente heeft hulp in huis hiervoor. 
Ook zorgen we voor duurzaamheidslessen op school, zijn er mogelijkheden voor een bijenhotel 
en dergelijke. Iedereen van harte welkom om mee te denken. Vragen kunnen bij de dorpsraad 
neergelegd worden bij Marte Nielen. De gemeente staat in contact met Marte.  
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Vragenrondje over duurzaamheid? 
Vraag 1:  

Je leest soms dat er te veel energie is opgewekt. Hoe gaat dat in zijn werk als het huidige 
energienet nu al vol zit? 
Reactie wethouder De Bruijn:  
Reële vraag. De stroomkasten van Enexis zijn op dit moment een probleem. Tot 200 
panelen kan probleemloos worden aangelegd. Binnenkort is er een gesprek tussen 
gemeente en Enexis. Er is nog veel werk nodig om het mogelijk te maken dat er aangesloten 
wordt. Alle offertes worden ingeboekt op de stroomkasten bij Enexis. We moeten actief in 
contact blijven met Enexis. We hebben Enexis uitgenodigd bij de gemeente omdat mensen 
op deze manier weerstand krijgen tegen het duurzaamheidsproject.   
 

Vraag 2:  
We hadden het over deskundigen. Is het niet mogelijk met zo’n enorm thema als dit, om op 
landelijk of provinciaal niveau mensen hiervoor te hebben? Bovendien: in ons overbevolkte 
land is het fijn als we niet allemaal panelen op de grond leggen. Er is veel industrie; kunnen 
we op dit daken niet de panelen neerleggen? Dan zijn ze demontabel en liggen ze niet op de 
grond.  
Reactie wethouder De Bruijn:  
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s met heel veel kennis. Er wordt inderdaad gekeken naar 
een grootschalig stuk land, dus meer clusteren van de panelen. De gemeente heeft ook als 
taak de inwoners te stimuleren mee te helpen aan de duurzaamheidsopgave. Gemeente 
kan echter niemand verplichten, we leven in democratische samenleving, iedereen is baas 
over eigen woning en bedrijf. 
Zoveel mogelijk panelen op een dak is zeker de intentie. Alleen, als al het dak vol ligt met 
panelen dan nog voldoen we niet aan de opgave. Dan moet er grond gezocht worden en 
kom je al snel bij windenergie, zonneparken etc. We beginnen niet meteen met heel veel 
hectaren. We starten rustig met max 35 ha de komende jaren voor de eerste stappen. We 
gaan een voorstel doen om de opgave op den duur te realiseren.  
 

Vraag 3:  
Gaat de Gemeente inwoners motiveren om actie te ondernemen? We moeten 
verduurzamen, maar inwoners missen stimulans. Financieel of door kennis door een 
energiescan bijvoorbeeld.  
Reactie wethouder De Bruijn:  
Tot nu toe niet. Wel stimuleren we het energiecafé met lokale ondernemers. Ook is een 
duurzaamheidslening mogelijk tegen een zeer gunstig tarief. Hier wordt veel gebruik van 
gemaakt: nu al € 525.000 euro opgenomen uit deze pot. 'Brabant Woont Slim' kan ook 
perfect vragen toelichten op dit vlak. 

 
Vraag 4:  

35 Hectare is inderdaad veel! Dit kan ook anders gebruikt worden, bijvoorbeeld door 
akkerbouw. Er zijn strategische plekken genoeg langs snelwegen en hoeken die nog niet 
gebruikt worden. Belangrijkst is, het is geen verfraaiing landschap en de grond kan nergens 
anders voor gebruikt worden. Hoe kijkt u hier naar?  
Reactie wethouder De Bruijn:  
Gemeenteraad kijkt ook zeker naar de infrastructuur. Maar we kunnen niet niets doen. De 
gemeente moet goed bedenken waar we deze parken willen hebben liggen.  
 

Kom 20 januari naar het Energiecafé in Beugen! 
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Onderwerp 4. Wonen (wethouder Stevens) 
Vanochtend overleg met de 5 Gemeenten gehad hierover. Onze visie is dat we voor het Land 
van Cuijk ongeveer 5000 woningen moeten bouwen de komende jaren, daar ligt onze opgave. 
1.500 tot 2,000 daarvan betreffen de Gemeente Boxmeer. Wij zijn een krachtige Gemeente 
Land van Cuijk, een sterk gebied met sterke uitstraling met hele sterke bedrijven. We hebben 
heel goede verbindingswegen. We moeten zorgen voor voldoende woningen, dat er voldoende 
jongeren binnen komen en zorgen voor een gezond leefklimaat. 
 
Ook in Beugen gaan we bouwen. Er is plancapaciteit in alle kernen. Vorige week waren er ook 
vragen over Oeffelt en Beugen waarom er niet gebouwd wordt. Er wordt wel gebouwd maar we 
hebben als gemeente grond te weinig. In eerste instantie wordt gekeken naar grond van de 
gemeente, maar je hebt ook grond van derden. Onze opgave is om samen met die partijen te 
bouwen. In Beugen zijn ze dit nu aan het doen. Binnenkort is er weer beschikking over grond om 
in Beugen te bouwen. Hier kan verder nog geen uitspraak over worden gedaan. Het zou dan 
gaan om tussen de 25 en 30 woningen. We hebben het dan over begin 2021. Eerst moet de 
aankoop gerealiseerd worden en het bestemmingsplan ter inzage komen te liggen etc. Dit kan 
niet over een aantal weken. De aankoop lijkt te gaan lukken. Als alles mee zit zijn we binnen nu 
en 2 jaar aan het bouwen. Maar stel dat die 30 woningen op zijn, wat gaan we dan doen? 
 
Aanvulling voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
De dorpsraad heeft een visie tot 2025 waarbij we qua inwoneraantal groeien naar 2.000 
inwoners. Met de huidige 1.850 inwoners en een gemiddeld van 2 inwoners per woning, 
hebben we dus , dan hebben we dus 75 extra woningen nodig voor 2025. Liefst nog iets meer!  
 
Wethouder Stevens:  
Nou, dat is een duidelijke visie! Dan gaan zoeken naar extra gebieden, bijvoorbeeld kijken naar 
een reorganisatie van een aantal bedrijven en mogelijke verplaatsing. Dan kunnen er woningen 
komen in de kern en is er voor de ondernemer wellicht meer uitbreidingsmogelijkheid. Want er 
moet een win-win zijn voor de ondernemer dan. 
 
Vragenrondje over wonen in Beugen? 
Vraag 1:  

Hoe gaan de gemeente om met het grondbeleid bij de gemeentelijke herindeling? 
Bijvoorbeeld verschil in grondprijzen per dorp?   
Reactie wethouder Stevens:  
Elk dorp kent een ander voorzieningenniveau. Daarop moet de prijs afgestemd worden. 
Hierover moeten we afstemming zien te krijgen richting de herindeling. Er ligt nu een 
redelijke afstemming maar moeten richting duidelijkere eenheid. We verwachten wel een 
prijsstijging, maar niet veel anders dan de laatste jaren. We moeten de komende 5-6 jaar 
veel bouwen. Daarna gaan we vergrijzen. Maar nu proberen we jonge aanwas te krijgen. En 
we hebben mensen van buitenaf nodig om hier te gaan werken. We hebben te weinig 
mensen voor het werk in het Land van Cuijk. Die moeten hier ook eventueel kunnen 
wonen.  
 

Vraag 2:  
In Beugen is een ondernemer met initiatieven om te bouwen. Hij moet toestemming van 
de gemeente krijgen, maar er wordt weinig mee gedaan. 
Reactie wethouder Stevens:  
Er was een locatie, maar de plek wordt belemmerd door een geurcirkel. Dus daar is een 
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aanpassing van de plannen nodig. Je bent nu eenmaal onderhevig aan o.a. de geurwet in 
buitengebied, en grote bedrijven.  
 

Vraag 3:  
Sint Anthonis biedt startersleningen aan. Kan Boxmeer dat ook?  
Reactie wethouder Stevens:  
Ja, dat is in Boxmeer ook. En dat potje is nog niet op. Daarnaast is er korting van 10% op 
alle grondprijzen t/m 31 december dit jaar. En 25% korting op CPO gerelateerde bouw. De 
raad is voornemens de kortingen te verlengen tot 31-12-2021.   
Reactie voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
Dus graag zorgen dat de kavels verkocht zijn voordat de korting verloopt!  

 
Onderwerp 5. Algemene vragenronde (allen) 
Vraag 1:  

Zijn er plannen voor de locatie oude tuincentrum Overvecht / AC restuarant: dit is een lelijk 
punt als je in Beugen binnenkomt.   
Reactie wethouder Stevens:  
Dat stuk is al jaren een doorn in het oog. Het is geen grond van de gemeente, maar van 
derde partijen. Er komt een McDonalds, met een nieuw concept. Er komt ook een groot 
hotel, voor mensen die langer verblijven is hier plek. Ook bijvoorbeeld voor verblijf na 
opname in het ziekenhuis. Verder komt er een leisure centre met speelhallen, 
gokautomaten etc. En een grote parkeervoorziening er rondom heen. Dit zijn plannen, de 
procedure is op gang. Juridisch gezien is de Dorpsraad hierin geen partij voor inbreng, 
individueel en particulieren wel. Dorpsraad kan de inwoners wel meenemen in de plannen. 

 
Vraag 2:  

Wordt de woningbehoefte ook gespecificeerd naar typebouw?  
Reactie wethouder Stevens:  
Vanochtend woonwensonderzoek gedaan. Er is veel behoefte aan starterswoningen met 
gestapeld wonen, dus 2 lagen of meer. Ook behoefte aan 'tiny houses' en aan goedkopere 
huurwoningen. Maar ook behoefte aan duurdere huur met weinig grond, weinig tuin, luxer, 
dicht bij het centrum.  
Reactie voorzitter dorpsraad Paul Hendriks:  
Anderhalf jaar geleden is er een enquête uitgevoerd door dorpsraad. Alle info hiervan ligt bij 
gemeente. Gemeente heeft vlak daarna nog een extra onderzoek uitgevoerd.  
Reactie wethouder Stevens:  
Uit deze onderzoeken proberen we een match te maken. Er ligt ook nog onderzoek uit de 
groep van 60+. Het lijkt overigens dat de enquêtes terughoudend zijn ingevuld. We weten 
nog niet wat we over 10 jaar willen. “Het zal mijn tijd wel duren” komt ook vaak voor. Als je 
nu de vraag stelt wil iedereen in Beugen blijven. Ouderen moeten langer thuis blijven 
wonen dus daardoor wordt de doorstroming moeilijkere. En het achtergelaten huis van 
ouderen is vaak te duur voor starters.   
 

Vraag 3:  
Als er geen zorgwoningen zijn komt de behoefte aan zorgwoningen vaak ook niet voorbij. Is 
daar voldoende aandacht voor?   
Reactie wethouder Stevens:  
De definitie van een zorgwoning is al lastig. Iedereen noemt tegenwoordig alles 
"levensloopbestendige woning". En vaak is dat ook zo. We willen woningbouw die geschikt 
is voor jongeren en ouderen, maar die bovendien 'omgecat' kan worden. Een lift erin zetten 
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is bv goedkoper dan aanbouwen. Zo kan door een normale woning ook een zorgwoning 
gemaakt worden.  

 
Vraag 4:  

Hoe staat het er voor met Sterckwijck?  
Reactie wethouder Stevens:  
Verkoop gaat mondjesmaat. Grond verkopen aan de logistieke sector is absoluut niet 
moeilijk op dit moment. Maar dat willen we niet per saldo. Wat we willen is verkopen en 
meteen bijdragen aan werkgelegenheid. De groei zit nu in logistiek, dat gaan wij niet doen.  
Aan de ene kant zit er Health op, aan de andere kant industrie. We moeten deze mensen 
zien binnen te halen.  

 
Paul dankt College van B&W voor hun bijdrage, gevolgd door de pauze  
 
Ontwikkelingen in het dorp 
1. Zorg en welzijn 

a. Fittestdagen: In april en september zijn 3 fittestdagen georganiseerd met 160 
deelnemers. Hierop hebben we veel positieve reacties gehad. We willen dit 1 keer in 
de 2 à 3 jaar herhalen. Mooi om te melden is dat de gemiddelde score op kwaliteit 
van leven een 8.2 is! We zijn prima gelukkig in ons dorp. 

b. Pannenkoekendag. Om ouderen en jongeren te verbinden is de pannenkoekendag 
georganiseerd en was een groot succes. In 2020 wordt dit wederom gedaan om 20 
maart.   

c. Vrijwillige hulpdienst: zijn er problemen met het vervoer of andere hulp is gewenst, 
dan kun je de vrijwillige hulpdienst uiteraard inschakelen. Hiervoor krijgen we veel 
verzoeken vanuit Sociom. Er is ook meer behoefte aan bezoek voor eenzamen, of 
samen wandelen. De werkgroep van de dorpsraad heeft 400 aanmeldingen gehad dit 
jaar, en de vraag neemt toe. Vrijwilligers zijn altijd welkom.  

d. AED training volgt begin 2020 weer.  
e. Walking football: "loopt lekker"! Aanmelden is altijd mogelijk.  
f. Als er ideeën zijn voor onze werkgroep Zorg en Welzijn, altijd welkom.   

 
2. Verkeer  

a. Snelheidsmeterspaarpot: deze komt te hangen in de Dorpstraat van 29-11 tot 18-12. 
Tegenover het voetbalveld, ter hoogte van Garage Verdijck. Filmpje voor uitleg 
wordt getoond en verdere uitleg wordt gegeven. Het geld krijgen wij (het dorp), en 
dit is om het dorp verkeersveiliger te maken. Publicatie volgt in dorpsblad De Info. 
Maximaal € 1000 kan verdiend worden. Het dorp kan ideeën voor dit geld mailen 
naar de dorpsraad.   
 

3. Duurzaamheid 
a. Met de werkgroep wordt een energiecafé georganiseerd op 20 januari a.s.  

Samen met de Gemeente en Brabant Woont Slim zijn we bezig er een mooie en 
nuttige avond van te maken. O.a. info over zonnepanelen, isolatie etc. 

b. Met een warmtebeeldcamera naar goed en slecht geïsoleerde huizen te gaan en de 
verschillen aan te tonen.   
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4. Vragenronde 
a. Overlast van straaljagers wordt erger. Hoe kijkt de dorpsraad daar tegenaan?   

Reactie: betreffende aanvliegroutes gaan niet direct over Beugen. We verwachten 
dat de overlast voor ons dorp gering zal zijn. Er wordt op dit moment op dit vlak 
geen actie ondernomen door de dorpsraad.   

b. Bij de KBO zijn vragen over de bushalte aan de Provincialeweg. Het oversteken is 
daar erg gevaarlijk, zeker voor mensen die niet zo snel zijn en de weg moeten 
oversteken voor de bus. Ook voor verkeer vanuit Hagelkruisstraat is het gevaarlijk, 
slecht zicht. 
Reactie: hier is al vaker naar gekeken. Oplossing zou zijn de bushalte in het dorp, 
maar de kans om dat te realiseren is tot op heden niet gelukt. Dit zal een zware 
dobber worden. De weg (bocht) verbreden met een "tusseneiland" zou kunnen, ligt 
nu te recht. Kijken naar een oplossing zoals in Oeffelt is gedaan hiermee, hier is het 
verplicht afremmen. Dorpsraad neemt dit mee naar de gemeente.  

c. Op Sterckwijck staan 's nachts (en overdag) koelwagens te 'loeien'. Het geluid 
weerkaatst tegen gebouwen en veroorzaak zeker ’s nachts een laagfrequent geluid. 
Er wordt door de gemeente niet gehandhaafd. Ook bij BK: voor het weekend worden 
de vrachtwagens geladen en in het weekend staat deze daar te koelen. Gisteravond 
ook 4 stilstaande vrachtwagens ter hoogte van Hamers.  
Reactie: gemeente zou meer gaan handhaven op stilstaande vrachtwagens.  
Vrager geeft aan contact te hebben gehad met Gemeente hierover maar gemeente 
doet niets.  
Reactie: wat kan de dorpsraad hierin betekenen? Je kunt pas handhaven als er iets 
gebeurt dat niet toegestaan is. Wij kunnen wel hierop blijven hameren. Men zou 
decibellen kunnen meten en kijken wat in het bestemmingsplan staat. Dorpsraad kan 
wel gesprekspartner zijn hierin met de Gemeente. Ook ivm de geluidsoverlast aldaar. 
Dorpsraad neemt dit mee in gesprek met de gemeente.  

d. Sluiswaard, Horlogekamp en Weerkamp zijn slecht te vinden. Oplossing zou een 
bordje zijn aan het begin van de Haankamp met verwijzing naar Sluiswaard, 
Horlogekamp en Weerkamp. 
Reactie: wordt meegenomen en verzoek wordt gedaan.    

e. Is de dorpsraad betrokken geweest bij het aanleggen van de wadi’s? Want deze 
functioneren niet zoals het moet. Bij 20-30 mm regen blijft er water staan. En 
waarom zijn juist daar wadi’s aangelegd, Dorpstraat is toch ook probleem?  
Reactie: dorpsraad heeft het waterplan toegestuurd gekregen van de Gemeente.  
Dat een wadi de eerste twee jaar nog niet goed functioneert, is een bekend 
fenomeen. Er zitten kratten onder en de 'doorzakcapaciteit' is na 2 jaar pas goed. Dit 
was ook te zien bij de aanleg van de wadi's in het Kerkenveld. Die functioneren 
inmiddels prima. De Dorpstraat komt zeker nog aan de beurt met het waterplan. 
Wat er nu gebeurd is was slechts de eerste fase.  

f. Wat kunnen we bedrijven op Sterckwijck zelf doen om de genoemde problemen aan 
te pakken met de vrachtwagens. Door bijvoorbeeld toiletten voor chauffeurs daar 
aan te leggen.   
Reactie: als ze er niet mogen staan moeten we zeker geen faciliteiten aan gaan 
leggen om dat te bevorderen. Er is bewust op Sterckwijck geen plaats om te 
parkeren. Chauffeurs moeten zelf rekening houden met de rijtijdenwet en op tijd een 
geschikte parkeerplaats zoeken.   

g. Wat werd gevonden van de avond, was het een boeiende en goede avond?  
Reactie van de bezoekers: eenduidig "Ja". Ideeën voor een volgende keer (op 
persoonlijke titel van de bezoekers): 



11 

 

 Volgende keer mag de pauze iets langer  

 Meer inzoomen op specifieke onderwerpen.  

 Informatie van de Gemeente is leuk, maar heb je op andere plaatsen ook al 
kunnen horen.  

 
Afsluiting voorzitter 
Iedereen hartelijk dank voor de komst. We zijn toch stiekem beetje trots richting Gemeente 
Boxmeer en College van B&W: zij zien in Beugen altijd een goede opkomst, betrokken mensen 
met goede vragen. Beugen kenmerkt zich toch altijd door een positieve houding t.o.v. andere 
dorpen. Wij zijn ook trots met een grote groep aanwezigen hier te zijn. Dank je allemaal 
hiervoor. Zonder inwoners die geven om een dorp is dit niet mogelijk.  
 
Iedereen is nog welkom aan de bar voor een drankje.  
 


