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Opening en welkom wijkagent Bart Slot
 Een hartelijk welkom aan Bart Slot, sinds een maand wijkagent in Beugen,
Boxmeer Noord en Oeffelt. Bart heeft met de dorpsraad contact opgenomen om
kennis te komen maken.
 Bart stelt zich voor en situatie Beugen wordt besproken.
 Conclusie: Beugen is de afgelopen jaren een relatief rustig dorp als het gaat om
overlast of geweld. Sinds 2015 12 woninginbraken, geen geweldmeldingen, 1
maal een straatroof.
 Wel worden een aantal zorgpunten gedeeld.
 Blijf melding maken als er zaken zijn die in het dorp gebeuren. Dat kan
rechtstreeks, maar ook anoniem.
 We kunnen Bart altijd bereiken via www.politie.nl. Zijn mailadres is bekend bij de
dorpsraad. Bart wordt hartstikke bedankt voor zijn komst. Hij zal in de Info nog
een stukje plaatsen.
Bezetting bestuur
 Robert Gijsbers komt vergadering bijwonen en wil daarna besluiten of hij wil
toetreden tot het dorpsraad bestuur.
 Andere kandidaat is benaderd: hij heeft laten weten dat hij het niet doet.
 Derde kandidaat voor sport wordt benaderd.
Notulen, agenda en actielijst:
 Notulen vorige agenda 09-12-2019 worden goedgekeurd
 Agendapunten worden vastgesteld en de actielijst van het vorige overleg wordt
besproken.
Energiecafé 20-01-2020
 Ontwikkelingen, o.a. warmtescan besproken.
 Organisatie Energiecafé besproken.
PR in het dorp verbeteren
 Ideeën besproken: dorps appgroep en narrowcasting
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Jeugd en jongeren
 Werkgroep Jeugd en Jongeren wordt uitgebreid.
 27-01-2020 is er weer een bijeenkomst en wordt in gesprek gegaan met
eventuele nieuwe leden van de werkgroep.
 Plan voor verslaving besproken
 Beugen Buiten Winterfestival besproken.
Openbare ruimte en verkeer
 Snelheidsmeterspaarpot en ideeën besproken. De € 1000 is gehaald!
 Gesprek gemeente met o.a. vervolg Brouwersstraat besproken.
 Openstaande posten van de WIU lijst 2019 besproken.
 WIU 2020 besproken en toegevoegd:
- Het kruispunt Lange Heggen - Boxmeerseweg. Vorige week nog scooter
aangereden daar.
- Snelheidsbeperking kruising bij Posthuis (“rotonde”). Deze werkt
onvoldoende. Belijning duidelijker maken. Ophogen in de midden, lijkt
verzakt te zijn.
- Rotonde bij ziekenhuis: fietsers worden slecht gezien (Laan Leijdekkers-Laan
de Wijze)
 Besproken of we alle indieners van ideeën voor de snelheidsmeterspaarpot
hebben beantwoord.
Wonen
 Bouw Brouwersstraat besproken.
Gesprek met de ontwikkelaar is geweest. Een verslag van dit gesprek is naar de
gemeente gegaan. De gemeente had namelijk om draagvlak voor dit project
gevraagd vanuit de dorpsraad.
 De huidige ambtenaar bij de gemeente is vervangen. Naar verwachting wordt
medio januari een adviesnota te kunnen opstellen. Daarna gaat deze nota naar de
gemeenteraad. Dorpsraad wordt op de hoogte gehouden. Wordt vervolgd.
 Nieuwbouw locatie:
Tussen Kerst en Nieuwjaar heeft de gemeente een eerste concept ontvangen van
het exploitatieplan van het ingehuurde extern bureau. Komende periode wordt
deze beoordeeld. Onderzoek naar archeologie en bodem loopt op dit moment.
De huidige ambtenaar op dit project gaat met pensioen. Er is een afspraak met de
de nieuwe ambtenaar (7 februari) om kennis te maken en om informatie te
vergaderen. Daaraan sluitend maken we een afspraak bij de wethouder om
nieuwe bouwplannen mogelijk te kunnen versnellen. Ter voorbereiding wordt het
woningbouwprogramma van de gemeente doorgenomen.
Werkgroep (wonen) zorg en welzijn
 Infomiddag Noaberschap 26-01-2020: Er komen 3 sprekers. Er hoeft niet te
worden aangemeld.
 Combi ouderen met leerlingen basisschool. Vanuit de Vrijwillige Hulpdienst:
binnen de talentenuren op school gaan de ouderen van de handwerkclub
kinderen helpen op school.
 AED avond is rond: 5 maart a.s. Wordt wederom door Jolanda Vermeulen
gegeven.
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Financieel
 Kascontrole besproken
 KvK inschrijving: is afgerond, zaken delen met bestuursleden
 Afrekening 75 jaar vrijheid besproken.
 Bijdragen Beugen Buiten Winterfestival besproken.
Sport


Uitnodiging startbijeenkomst Sport Boxmeer en Sint Anthonis (16-01):
doorgegeven aan sportverenigingen. Vocala gaat, Vios en De Geer hebben geen
reactie gegeven op de mail.

Mededelingen
 Kerstboom is opgeruimd
 Vervanging kerstverlichting besproken. Deze is 'op' en moet vervangen worden
richting 2021.
 Vacatures Bestuur MFC Kruispunt besproken
 Nieuwjaarsreceptie MFC en het Posthuis besproken.
MFC en Posthuis hebben niet gereageerd op ons verzoek om hierover te praten.
Pas op 23 december kwam een eerste reactie vanuit het MFC. Toen was de
organisatie niet meer te realiseren. Posthuis heeft nog steeds niet gereageerd.
 Rondje Beugen: pilot 10 oktober Cornerstone zeer succesvol.
 Borden invalswegen Beugen. Reparatie is gaande (bord was zoek bij de
gemeente)
 Dorpsoverlegorgaan St Anthonis: Mail ontvangen ter info. In de gemeentes zit
enorm verschil in de visie van de dorpsraden. Wij hebben plan kijk op Beugen
2025 gedeeld daarvoor. Nota was ter informatie
Rondvraag en sluiting
 Robert wil graag in het bestuur van de dorpsraad! Wat opviel is dat iedereen erg
gemotiveerd is en er op zijn eigen vlak iets van wil maken. Hij wil hieraan zeker
een bijdrage leveren. Heeft in deze vergadering een vrij realistisch beeld gekregen
van het geheel.
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