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Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 

 Voorzitter zou aansluiten. Heeft zich afgemeld. Wil graag face to face aansluiten.  
 
Dorpsraad in coronatijd 

 Conclusie: iedereen is gezond.  

 Status ‘Beugen helpt Beugen’ en vrijwillige hulpdienst: weinig hulpvragen, zelfs 
minder dan voor coronatijd. Mensen maken gebruik van hun eigen netwerk nu.  

 Communicatie over corona: we krijgen veel mails via de gemeente betreffende 
corona. Stukken hieruit publiceren is lastig. Het nieuws achterhaald zich met de 
dag. Iedereen houdt ook zelf het nieuws bij. Afgesproken:  
1. Op facebook en in de Info zetten wat de pagina van de gemeente is waar 

coronanieuws op te vinden is 
2. Selectief nieuws uit mails van de gemeente halen  

 Besproken wat we nog meer kunnen doen? Dat is beperkt.  
Eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen besproken.  
Boekenbeurzen, puzzelruilbeurzen e.d. besproken. Het is leuk als er goede ideeën 
zijn maar wij zullen qua uitvoering dit soort zaken minder op ons nemen. Mensen 
met ideeën faciliteren.  
 

Notulen, agenda en actielijst: 

 Verbetersuggesties en vaststellen notulen vorige agenda 09-03-2020 

 Actielijst vorige overleg besproken: 
 
AED onderhoud besproken 
Mail VKKN over dorpsondersteuner besproken: mail is naar werkgroep Zorg en 
Welzijn gestuurd 
 
Duurzaamheid: contact geweest met Brabant Woont Slim. Er moet een voorstel 
komen richting Gemeente, veel werk. Er gaan echter 2 ambtenaren weg en er is 
nog geen nieuwe, dit ligt dus behoorlijk stil. Nu dus afhankelijk van wanneer de 
Gemeente aan boord stapt.  
 
Jeugd en Jongeren: tweemaal overleg gehad intussen, via teamapp en via skype. 
Doelgroep 12-16 jarigen qua activiteiten en verdere benodigdheden besproken. 
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Deze werkgroep in principe onder het jeugdhuis zetten. Jeugdhuis staat hier open 
voor. Willen financieel bijdragen.  
 
Kermis: goede bijeenkomst gehad met buurtdorpen. Iedereen gaat in ieder geval 
weer een exploitant hebben. Op de achtergrond is ook contact onderling en helpt 
men elkaar in de kermis, materialen etc. Voor Beugen is het nu vooral hulp aan 
anderen dus.  
 

Communicatie:  

 Update whatsappgroep Beugen besproken.  

 Update narrowcasting. Wordt nader onderzocht.  
 
Openbare ruimte en verkeer (Robert) 

 Onthulling snelheidsmeter: nu uitstel i.v.m. corona. Voorbereidenen kunnen wel 
getroffen worden. Plaatsen waar we de snelheidsmeter willen plaatsen zijn 
aangegeven. Op deze plekken komen beugels en een stroomvoorziening.  

 Vervolg Brouwersstraat en Molenstraat besproken 
 
Sport en cultuur (vacature/Paul) 

 Verenigingen kunnen de Maasdriehoek gaan bezorgen. Wordt doorgespeeld aan 
de verenigingen.  

 Plan samenkomst culturele verenigingen 11-5: Voorbereiden of verplaatsen?   
 

Financieel: (Ronald afwezig) 

 Niet besproken ivm afwezigheid penningmeester 
 

Overig:  

 Gesprek met kandidaat is uitgesteld. Beter een gesprek aangaan onder vier ogen.  

 Mail glasvezel aanleg: bericht gedeeld met werkgroep Glasvezel.  

 Vervanging kerstverlichting besproken  

 Klachten koelwagens Sterckwijck besproken. Vervolgacties doorgeschoven tot na 
corona  

 Uitnodigen college 2021 besproken 
 

Rondvraag en sluiting: 

  Geen vragen/opmerkingen 
 
 

 
 
  

 


