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Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ellen Punt, Hanny Hendricks,  
Robert Gijsbers  
 
Ronald Jaegers, Nicky Ooms, Marte Nielen 

 

  
 

Agenda, notulen en actielijst (Paul) 

 Notulen vastgesteld vorige overleg (10-02-2020)  

 Agendapunten vastgesteld  

 Actielijst vorige overleg besproken 
 
Bezetting bestuur (Paul) 

 Mogelijk nieuw bestuurslid schuift aan bij dit overleg.  
 
Communicatie (Robert/Marte/Paul) 

 Whatsapp groep. Onderwerp doorgeschoven  

 Narrowcasting. Offerte opvragen bij bekende leverancier hiervan.  

 Bijdrage van dorpsraad aan Dorpsblad De Info besproken  
 
Openbare Ruimte en Verkeer (Robert) 

 Snelheidsbord gemeente Boxmeer gaat door. Introductiedatum nog bepalen als het bord er is.  

 Haken moeten nog gehangen worden door de Gemeente. 2e Doos met stickers bestellen en zal 
een backplanning maken.  

 Voorstel dag van onthulling gedaan. Gezien corona onder voorbehoud.  

 Vervolg Brouwersstraat en Molenstraat besproken. WIU doorlopen, wordt in kleiner comité 
verder besproken.  

 
Sport en Cultuur (vacature/Paul) 

 Sportakkoord besproken.  

 Bijeenkomsten Gemeente Boxmeer 17-03 en 07-04: is doorgestuurd naar de verenigingen. 
Dinsdag 7 april ondertekenen lokaal sportakkoord.  

 Plan samenkomst Culturele verenigingen 11 mei besproken.  
 
Wonen (Ellen) 

 Nieuwbouw in de buurt van Sterckwijck besproken (o.a. communicatie richting 
geïnteresseerden) 

 Nieuwe brief wordt opgesteld en verstuurd aan geïnteresseerden, er staan er nu 10 op de lijst. 
Gaat ook met gemeente overleggen en vragen wat er al wel naar buiten toe kan. Wij 
communiceren niet over de exacte plek (i.v.m. de aankoop) 

 Nieuwbouw Brouwerstraat: in gemeenteraad besproken. Opmerkingen over situatietekeningen, 
Gemeente stelt randvoorwaarden. We wachten op terugkoppeling. Verder nog weinig bekend, 
dus kunnen we nog niet over communiceren.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    
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 Ellen is ook benaderd door inwoner van Beugen. Willen woning opsplitsen maar mag niet. Ellen 
gaat nog in gesprek hierover met de wethouder betreffende opsplitsen van woningen.   

 Situatie kerk besproken. Werkgroep komt bij elkaar. Schetsen opvragen. Gesprek met Misdom 
arrangeren.  

 Kan de kerk van Beugen geen centrale kerk worden van de omgeving? Ideeën bespreken, maar 
lastig omdat de kerk van Sint Anthonis nu al de centrale kerk is. In Boxmeer is dit weer anders, 
Boxmeer heeft een Basiliek.  

 Met Spectrum bezig om mogelijkheden te bekijken, samen met gemeente.  

 Pastorie is verkocht. Dit stond in De Info.  
 
Werkgroep (Wonen) Zorg en Welzijn (Reggy) 

 Terugblik AED informatiebijeenkomst 05-03-2020; 18 deelnemers geweest. Door de deelnemers 
is deze avond als positief ervaren.  

 Onderhoudscontract afgesloten voor de AED opnieuw bekijken.  

 Nieuwe AED-avond op de agenda zetten voor 2021.  

 Pannenkoekendag 20-03-2020. 2x in info. Nu 29 aanmeldingen, mét kinderen 54. Jumbo 
sponsort wederom. Bij het uitwerken van dit verslag is besloten de Pannenkoekendag op te 
schuiven tot nader te bepalen datum i.v.m. het coronavirus.   

 Dorpsondersteuner leerkring: In 1 of 2 dagdelen word je opgeleid tot dorpsondersteuner. Dit 
gaat in de richting van gezamenlijke hulpdienst. Doorspelen naar de werkgroep Zorg en Welzijn.  

 
Financieel (Ronald afw) 

 Kascontrole besproken   

 Financiële Afrekening 75 jaar vrijheid besproken  

 Financiële afwikkeling Beugen Buiten Winterfestival besproken  

 Financieel- en jaarverslag 2019 (<15-04-2020) opleveren? 

 Aanvraag Beugen Buiten Familiefestival besproken en besluit genomen.  

 Kermisexploitanten: overleg Gemeente met alle dorpen. Beugen krijgt de complimenten vanuit 
Gemeente en andere dorpen.  

 Factuur Energiecafé MFC 07-02-2020 besproken  
 
Duurzaamheid 2020.  

 Onderwerpen doorgeschoven naar de volgende keer i.v.m. afwezigheid portefeuillehouder.  
 
Jeugd en Jongeren (Nicky; afwezig) 

 Onderwerpen doorgeschoven naar de volgende keer i.v.m. afwezigheid portefeuillehouder.  
 
Overig  

 Kunstwerk Antoine Achten: dorpsraad levert geen extra inzet, maar eventueel wel contacten 
kunnen leveren voor e voortgang hiervan.  

 Vervanging kerstverlichting in 2020 realiseren 

 Klachten koelwagens Sterckwijk besproken 

 Welkom in Beugen bord en pakket besproken.  

 Bestuur MFC Het Kruispunt besproken. Dorpsraad heeft bestuurskandidaat aangeleverd.  

 Uitnodigen College 2021 regelen met Andrea voor 2021 

 Bezoek voorzitter VKKN Dhr Van Schoonhoven: (Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant) op 6 
april  

 

Rondvraag en afsluiting 

 Interessant om aan te sluiten als buitenstaander. Vergadering en onderwerpen gaan serieus. 
Mooi om te zien. Er worden meer agendapunten besproken dan waar hij een beeld van had.  
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 Doen andere dorpsraden het ook op deze manier? De situatie is bij elke dorps- en wijkraad weer 
anders. We kunnen ook goed met de Gemeente door een deur, dat is niet overal zo.   

 
 
 
 
 


