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Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen vorige overleg vastgesteld (13-01-2020) 

 Actielijst besproken  

 Dorps whatsapp groep bekijken en narrowcasting.  
 
Bezetting bestuur: 

 Eventuele aanvulling Sport en Welzijn besproken. Afspraak mee maken.   
 
Duurzaamheid:  

 Terugblik en to do’s Energiecafé besproken. Een overweldigend bezochte avond.  

 Hoe nu verder besproken. Verslag en presentatie kan op beugen.info gezet worden. 

 Gesprek met gemeente geweest over collectief inkopen. Er zijn heel veel collectieve ideeën.  

 Periodiek iemand laten vertellen over verduurzaming van de woning in Beugen  

 Idee bloemenperken, geboortebos en bijenhotel besproken.  

 Opzet werkgroep duurzaamheid: mensen benaderen.  
 

Jeugd en jongeren (Nicky) 

 Vorderingen werkgroep: 4 jongeren zijn aangeschoven, 3 hebben ja gezegd, en vullen de groep 
aan. Eentje zal nog aanschuiven  Nu met 7 personen, misschien 8 dus.  

 Er is kennis gemaakt en ideeën zijn geuit.  

 Eerste activiteit: burendag (september), de buurten aan het werk zetten, meer leven in de 
brouwerij, elkaar beter leren kennen. Hap- en stapachtig.  

 Beugen Buiten Winterfestival: terugblik. Positieve, leuke geluiden. Het was beter te doen op 1 
dag. Jeugdteams zaten vol. 12 Teams volwassenen. De avond was wat minder bezet. Er was 
elders ook veel te doen die dag.  

 Beugen Buiten Financieel besproken. Begroting en werkelijkheid zijn netjes in balans.  

 Besproken: jeugdhuis wordt alcoholvrij voor activiteiten waar jeugd bij betrokken is.  

 Besproken: prullenbak jeugdhuis  
 
Openbare ruimte en verkeer: Robert 

 Voorstel snelheidsbord gemeente Boxmeer besproken. Met de ontvangen € 1000 gaan we twee 
dingen doen:  

1. Pakket met stickers voor op kliko’s, ballonnen, spandoek, sleutelhangers.  
2. Digitale snelheidsbord. Is beduidend duurder dan die €1.000 maar met extra subsidie 

van de gemeente is het te realiseren (in bruikleen). Reglement wordt opgesteld. 
Installatie en uitleg wordt gegeven.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Communiceren  na realisatie.  

 Gesprek gemeente gehad met o.a. vervolg Brouwersstraat  
 
Wonen (Ellen): 

 Nieuwbouw Sterckwijck: gesprek gemeente gevoerd en exploitatieplan besproken. Gemeente is 
nog niet tevreden over het rapport. Nog puntjes op de i zetten.  

 Nieuwe 'hobbel': archeologisch onderzoek. Er moeten sleuven gegraven worden.   

 Nadeel: van invloed op exploitatieplan. Kosten aan verbonden. 2 kavels, 1 gedeelte is rond. Nu 
met dat onderzoek erbij krijgt dit consequenties voor de meterprijs? Gaat langer duren.  

 Plan gemeente: voor 2026 18 woningen gebouwd mogen worden. In het 
woningbouwprogramma staan 52 woningen te bouwen in Beugen.  

 Situatie kerk: contact gehad met gemeente. Informatie bij Spectrum opgevraagd. Spectrum is 
specialist in kerkvisies.  

 Gemeente kan subsidie aanvragen om Spectrum in te schakelen. Gemeente wil dit (nog) niet.  

 Nog geen reactie gehad van bouwontwikkelaars.  
 

Werkgroep (Wonen) Zorg en Welzijn: 

 Infomiddag Noaberschap 26-01-2020 terugblik besproken. Er waren 60 aanwezigen. Interessante 
en leerzame middag geweest. Rochel werd als voorbeeld genoemd. Ze hebben 1 meldpunt voor 
vragen daar, activiteiten in huiskamer. Zou hier ook mogelijk kunnen zijn.  

 Combi ouderen basisschool: 20 Maart pannenkoekendag voor 70 plussers. Vorig jaar hebben wij 
huur keuken en zaal betaald en ondersteuning geboden.  

 Er zijn ook enkele ouderen die gaan handwerken op de basisschool. Hiervoor nog meer PR doen.    
 

Financieel: 

 Kascontrole besproken 

 Financiële afwikkeling 75 jaar vrijheid besproken.  

 Financiële afwikkeling Beugen Buiten Winterfestival besproken.  

 Financieel en jaarverslag 2019 (<15-04-2020).  
 

Overig 

 Kunstwerk Antoine Achten in Beugen besproken. Besloten is hier op dit moment geen focus op 
te leggen, aangezien er al veel onderwerpen in behandeling zijn en we soms keuzes moeten 
maken.  

 Uitnodiging themabijeenkomst lokaal sportakkoord 13-02-2020. Doorgestuurd naar 
verenigingen.  

 Vervangen kerstverlichting voor eind 2020 besproken.  

 Bestuurlijke versterking MFC het Kruispunt besproken. Eén kandidaat aangedragen door 
dorpsraad aan MFC. Deze is nog niet benaderd door MFC.  

 Uitnodigen college 2021. Eén keer per jaar komt B&W aansluiten bij vergadering. Voor 
November 2021 alvast uitnodigen.  

 Op de website beugen.info staat achterhaalde info van verenigingen. Dit is de verantwoording  
van de verenigingen zelf. Afgesproken om de verenigingen te tippen om de check uit te voeren.  

 
Rondvraag en afsluiting: 

 I.v.m. klachten over de vrachtwagens met koelmotoren op Sterckwijck. Politie werd gebeld en 
zouden surveilleren. Ze hebben gesommeerd, koeling uitgezet. 3 Uur later echter stonden ze 
weer aan. Gemeente is benadert door inwoner van Lange Heggen. Gemeente stuurt wel iemand 
langs, maar lastig te handhaven. Advies was dit naar de dorpsraad te sturen, die kunnen dan met 
wethouder opnemen. Dit is een vervelende "van het kastje naar de muur" situatie.  


