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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
20 mei 2020 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Nicky Ooms, Ellen Punt, 
Marte Nielen 
 
 
Ronald Jaegers, Robert Gijsbers. Hanny Hendricks 

 

 
 

Notulen en agenda 

 Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld  

 Actiepunten besproken 
 
Financieel 

 Kascontrole besproken.  

 Afrekening 75 jaar Vrijheid besproken.  

 Beugen Buiten winterfestival en familiefestival is afgewikkeld 

 Waarderingssubsidie AED is ontvangen 

 Vergaderkosten besproken.  

 Kosten Samen Sterk collecte besproken  

 Deelname Rabo Clubsupport besproken. Specifiek maken waarin we dit zouden 
willen investeren.  

 Aansprakelijkheidsverzekering Dorpsraad besproken.  
 

Communicatie: 

 Whatsapp groep 'Beugen App': testen zijn succesvol uitgevoerd. Qua timing nog 
even mee wachten tot er wat meer activiteiten in Beugen zijn. Anders is de 
introductie niet krachtig genoeg.  

 Narrowcasting: onbekend 
 

Openbare ruimte en verkeer (Robert) 

 Snelheidsmeter is binnen bij de gemeente. Voorstel: onthulling eind juni. Akkoord 
met deze timing. Let op communicatie en PR rondom dit item en stickers plakken.  

 Vervolg Brouwersstraat en Molenstraat.  
 
Wonen 

 Status nieuwbouw. Eén perceel aan de Lange Heggen is aangekocht en kan 
ontwikkeld worden. Het tweede perceel kan, indien het aangekocht kan worden,  
later ontsloten worden.  

 Informatie hierover is verstuurd naar geïnteresseerden. Verkoop waarschijnlijk 
eind 2020, begin 2021. Bouwrijp verwachting medio / einde 2021.  

 Status Brouwersstraat. Veel onduidelijkheid over timing. Gemeente geeft aan dat 
eerst de weg afgesloten moet worden in het midden voordat de bouwplannen 
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verder kunnen gaan. Wij vinden dat een vreemde volgorde en niet wenselijk qua 
snelheid. Gemeente contacten om hierin verandering aan te brengen.  

 Update Heiveldsestraat 1b woningsplitsing besproken. Dankzij interventie 
dorpsraad gaat het misschien nu toch lukken.  
 

Duurzaamheid 

 Aanmeldingen werkgroep: 3 geïnteresseerden. Twee mensen extra gewenst. 
Advies: toch starten ondanks dat de groep nog niet compleet is.  

 Contact gemeente verloopt stroef! Mailt naar contactpersoon Andrea Rouland 
om één en ander te forceren.   

 Project BuurtKracht (Collectieve inkoop met ondersteuning). Voorlopig on hold 
door corona 

 Project Brabant woont slim (Harense aanpak). Werkgroep zodra deze zover is.  

 Project vergroening Beugen (Geboortebos, Vlinderstraat, Bijenoase, 
insectenhotel...). Wordt met de werkgroep opgepakt zodra deze zover is. 

 Project Car sharing. Bespreken met werkgroep en commercieel aandragen. Geen 
investering door Dorpsraad om dit te starten.  

 
Overig:  

 Herhalen Beugen helpt Beugen? Overige corona zaken? Ja! Herhalen.  

 Vrijwillige hulpdienst: niet rechtstreeks vrijwilligers benaderen, maar altijd via de 
vrijwillige hulpdienst laten coördineren.  

 Sociom: brengt brief uit met puzzel, kalender, gedichten. Doel: mensen in deze 
eenzame tijd wat extra's brengen. Sociom wordt benadert dat het ook via De Info 
kan. Laten we dat in ieder geval een of enkele keren proberen.  

 Project zorgcirkels en voorzorgcirkels. Hiervoor worden deelnemers gezocht.  

 Vervanging winterverlichting: Ornamenten blijven waarschijnlijk. Alleen 
vervanging 200 meter lichtslangen. Voortgang hiervan bewaken.  

 Welkom in Beugen bord en pakket: loopt beter 

 Uitnodigen College 2021: in contact 
  

Rondvraag en sluiting: 

  Geen vragen/opmerkingen 
  

 


