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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
9 december 2019 
 
Nicky Ooms, Reggy Janssen, Ellen Punt, Marte Nielen,  
Hanny Hendricks, Ronald Jaegers  
 
 
Paul Hendriks 

 

  
Agenda, notulen en actielijst: 

 Verbetersuggesties en vaststellen notulen vorige overleg   

 Agendapunten vaststellen 

 Bespreken actielijst vorige overleg    
                                                                               

Bestuur Dorpsraad 2020: 

 Vacatures: Welkom in Beugen, Sport en Verkeer, Welkom in Beugen. Kandidaten 
besproken.  

 
Terugblik openbare vergadering 14 november met B&W 

 Zie verslag. Goede opkomst. De vragen werden goed kort gehouden. 
(Grotendeels) Duidelijk verhaal door B&W.  

 
Duurzaamheid (Marte): 

 Ontwikkelingen energiecafé 20 januari 2020 besproken.  
Arthur Verhofstede gaat deze avond voorzitten. Programma besproken.  
 
Inwoners van Beugen krijgen nog een uitnodiging om zich in te schrijven voor de 
warmtecamera. Deze scan wordt dan gepresenteerd op 20 januari. Voorwaarden 
aan de gemaakte scan zijn wel dat de beelden ook elders gebruikt mogen worden 
i.v.m. de kostbaarheid van zulke scan.  
Bij het maken van de scan moet de temperatuur een verschil zijn van 10 graden 
met buiten en binnen. Wat we willen weten van de aangemelde woningen zijn 
o.a. bouwjaar, type woning, aantal bewoners, energieverbruik en al dan niet 
bestaande isolatie. Ronald vraagt zich af of er verschil is bij een scan als je gebruik 
maakt van een palletkachel omdat de warmte dan anders verdeeld is in huis.  
Vóór 23 december moeten de aanmeldingen binnen zijn. Dus op 16 december 
plaatsing in de Info!  
 
Normaal zijn de kosten € 350 voor een scan. Er zal ook een verloting van 
energieboxen plaatsvinden onder de deelnemers. De deelnemende bedrijven zijn 
doorgenomen.  
 

 Eikenprocessierups i.v.m. VIOS 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Vios gesproken hierover. Zijn niet naar overleg geweest. Velden VIOS worden 
aangemeld als locatie voor bestrijding. Er volgt in januari een tweede overleg bij 
de Gemeente. Datum is nog niet bekend.  

 
Openbare ruimte en verkeer:  

 Snelheidsmeterspaarpot loopt prima. We gaan richting het maximale bedrag.  
Ideeën: 

 Schildpadden op straat tekenen met 30 erop 

 https://vvn.nl/remwegdemo-regio-zuid  

 Snelheidsbord zoals vooraan in Oeffelt hangt. Kunnen we dat niet zelf 
aanschaffen? Dan kunnen we het regelmatig verhangen. Kosten worden 
bekeken 

 Mail: borden plaatsen in Hagelkruisstraat met wie er voorrang heeft? Nu 
is er twijfel en ook dat remt al af.  

 Provincialeweg oversteek naar bushalte: op WIU zetten.  

 Even afwachten of er meer komt. Vrijdag beslissing nemen.                      

 Ontwikkelingen Brouwersstraat: op 18 december vervolggesprek hierover bij de 
gemeente met aanwonenden.  

 WIU aanleveren voor 15 januari 2020. Aantal punten worden uitgewerkt. Bericht 
in De Info plaatsen of inwoners nog ideeën hebben.  
  

Wonen: 

 Woningbouwprogramma Gemeente Boxmeer. Zie schema: hier kunnen we niet 
veel mee. Navraag bij Gemeente wat er nu precies bedoeld wordt, dit is niet 
duidelijk.  
  

Werkgroep (wonen) Zorg en Welzijn: 

 Contact gehad met Sam van Alst, Sports2Play over Vitale ontmoetingsplaats in 
Beugen. Elders zijn ook beweegparken gemaakt voor 3 dorpen samen. 
Sports2Play begeleiden het gehele project. Kijken ook wat zou passen hier. 
Kosten € 20.000, met toestellen kan dit oplopen tot  
€ 50.000. Dit kun je volledig gesubsidieerd krijgen. Deze subsidie moeten we zelf 
regelen dan.  
Er is weinig belangstelling getoond vanuit het dorp zelf. Als er vraag komt vanuit 
het dorp bekijken we de optie opnieuw. Het hangt ook af van een aantal actieve 
vrijwilligers die de kar willen trekken.   

 Vanuit de senioren werkgroep: binnenkort is er een infomiddag. Dit is voor 60+ 
en gaat over het Noaberschap. Henk Geene gaat deze middag spreken en Karen 
van de Plas van Noaberschap Nederland. In Roggel loopt dit al. Ook Dette 
Koenders van Sociom zal een casus behandelen. Doel is mensen bewust laten 
worden dat ze elkaar nodig hebben in een dorp, vooral als ze afhankelijk worden. 
Nadere informatie volgt in de Info.  

 Namens de vrijwillige hulpdienst stond artikel in de Info over eenzaamheid. 
Directrice basisschool heeft hierop gereageerd en willen hun steentje bijdragen 
hieraan. Bv. bij een studiedag van de leerkrachten gaan zij ouderen van de 
Zonnebloem uitnodigen om te komen lunchen op school. Ook krijgen ze dan een 
rondleiding op school. Talentenuur organiseren: ouderen inzetten hierbij, bv. 
haken/breien, wilgentenen vlechten. Vrijwillige hulpdienst gaat dinsdag naar de 
soos in het MFC om te vragen welke oudere er zin heeft de kinderen dit te leren.  

https://vvn.nl/remwegdemo-regio-zuid
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 De BSO gaat kerststukjes maken voor mensen van de Zonnebloem en deze 
persoonlijk brengen. 

 Mooiland presentatie n.a.v. werkbijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn voor 
senioren gemeente Boxmeer d.d. 7 november 2019: Dit was ter info.    
  

Financieel: 

 Kascontrole planning besproken.  

 KvK inschrijving besproken.  

 Factuur website besproken.  

 Financiële afrekening 75 vrijheid besproken.  

 Financiële ondersteuning Samen Sterk besproken.   

 Aanvraag Beugen Buiten Winterfestival besproken en besluit genomen.  
 

Jeugd en jongeren: 

 Vorderingen werkgroep Jeugd en Jongeren: 
Bijeenkomst gehad waarbij enkele personen deelname hebben beëindigd. Er is 
een longlist gemaakt van kandidaten.  
Onderwerp drugs en verslaving wordt verder uitgewerkt. Er zijn hoge kosten aan 
dit project. Daarom dit breder trekken richting Gemeente en met andere dorpen 
samen kijken hiernaar. Dan zijn de kosten samen te delen. Willen zich richten op 
jeugd die nog niet gebruikt en op de ouders ervan. Kosten totale pakket € 4000 à 
€ 5000. Doen scholen ook iets aan dit onderwerp? Op Metameer is ook een 
project geweest. Gemeente vragen omtrent geld. Ook de Rabobank heeft een 
potje voor maatschappelijke doelen.  

 Beugen Buiten Winterfestival: Zie eerder in verslag.  

 Presentatie jongerenforum Gemeente Boxmeer 7 november jl besproken.  
 

Mededelingen:  

 Kerstboom geplaatst 7 december: repareren gaat grotendeels niet. Henk Coenen 
heeft enkele reparaties wel uitgevoerd. Aan andere feestverlichting zijn ook 
defecten. Reparatie wordt in gang gezet.  

 Rondje Beugen: pilot 10 oktober Cornerstone besproken. 

 Presentatie begroting Gemeente Boxmeer: ter info. 

 Evaluatie kermissen gemeente: evaluatie uitgesteld door de gemeente tot 
voorjaar 

 Borden invalswegen Beugen: bord is teruggevonden door de gemeente en wordt 
geplaatst.  
 

Rondvraag en afsluiting. 
             
 


