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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
14 januari 2019 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen,  
Frank Dreverman, Hanny Hendricks  
 
 
Angelique Barten, Ronald Jaegers, Nicky Ooms  

 

 
 

Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen en agenda vastgesteld. Actielijst doorlopen.   
 
Bestuur MFC: 

 Vertrek van meerdere personen in de wandelgangen gehoord. Zorgen over 
continuïteit, aangezien MFC erg belangrijk is voor ons dorp!  Paul gaat in gesprek 
met bestuur MFC  

 
Fittestdagen:  

 Plan en begroting worden uitgelegd. Begroting nog iets omlaag krijgen tot 
afgesproken maximum.  

 
Veiligheid: 

 Whatsapp groepen. Frank heeft het stokje hiervan overgenomen van Michel en is 
in gesprek met Wendy Broeren hierover. Alles wordt nog op de rit gezet. Mensen 
zelf hierin veel laten doen. Communicatie naar appgroepbeheerders is cruciaal.  

 
Terugblik Beugen Buiten Winterfestival: 

 Weekend van 12 en 13 januari was geslaagd. Wel zijn er veel organisatorische 
kanttekeningen. Het werk dat dit weekend met zich meebracht was veel! Erg 
goed gemengd team! Kosten voor de schaatsbaan hoog voor een weekend.  

 Bij evaluatie kijken wat hiermee te doen in toekomst. De baan was matig, mede 
door het weer. Ook veel extra werk door het slechte weer gehad.  

 Financiële afrekening wordt opgemaakt.  
 
Rondje Beugen: 

 Eerste concept is gemaakt i.o.m. Hanneke van Keijsteren en Angelique Barten.  
Paul legt verdere info hierover uit.  
 

Jeugd en jongeren en bestuur jeugdhuis: 

 De J&J werkgroep heeft vaak het bestuur van het Jeugdhuis nodig. Stappen voor 
bestuursvernieuwing jeugdhuis besproken.  

 J&J werkgroep wil ook iets aan drugsproblematiek doen. Daar nu even focus op.  
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 Nieuwe logo is klaar en is onthuld. Zal binnenkort ook aan de muur komen te 
hangen.  

 Belangrijk is dat er structuur komt in Jeugdhuis, ook naar de jeugdafdeling en 
deze laatste meer verantwoordelijkheden geven.  

 Bestuur moet vernieuwd worden/wil vervangen worden, echter kunnen niemand 
vinden. Er is een lijst met kandidaten opgesteld. Deze zullen persoonlijk benaderd 
worden om deel te nemen aan een “denktankavond”, waarin o.a. probleem en 
belang van het jeugdhuis besproken gaan worden.  

 
Wateroverlast-issues: 

 Overleg geweest wateroverlast. Er wordt begonnen in de Pottenvonder, al snel. 
In 2020 de Dorpsstraat. In 2022 rondom voetbalveld.  

 Afkoppelen van 1 aansluiting van de riolering per woning lost al heel veel op. Er 
komt eerst goede uitleg door de gemeente. Inwoners moeten daarna 
geïnformeerd worden. Gemeente is hier druk mee bezig.  

 
Overig en mededelingen: 

 WIU: lijst is 13 januari verzonden naar de gemeente.  

 Overleg SWOGB: is verzet naar 25 en 27 februari a.s.  

 75 Jaar vrijheid/Bing: op 23 januari overleg om mee te denken hierover. Wij 
kunnen wel ideeën aandragen. Frans van der Zande, Tiny Janssen en Wim Hubers 
hebben dit goed opgepakt. Misschien met school plannen maken? Speurtocht? 
Toneelvereniging kan erbij betrokken worden.  

 Plannen pastorie: op dit moment in overweging. 

 Vervolg enquête woningbehoefte: vervolg op 21 januari overleg.  

 Snelheidsmeterspaarpot: mail gestuurd naar gemeente. Echter betrokken 
persoon was op vakantie.  

 Moderniseren de Info: gesprek gehad met Jan Graat en Bert Wijtten. Op 
verenigingsavond praten om van één keer per week naar tweewekelijks te gaan. 
Zo worden kosten bespaard. Inkomsten zullen wel iets minder zijn (advertenties). 
Als dit ingaat ook nieuwe look geven aan de Info. Ook via website en facebook. 
Men was wel enthousiast  hierover. Dit wel goed aanpakken bij de 
verenigingsbijeenkomst. Binnenkort afspraak met Robert Gijsbers hierover.  

 
Rondvraag en afsluiting: 

 Eén persoon is gestopt in de werkgroep Zorg en Welzijn. Had meer 1 op 1 contact 
verwacht met doelgroep. Nieuwe persoon vragen of ze belangstelling heeft.  

 LvC Net vervolgstappen.  
 
  

   
 

  
 


