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Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
8 juni 2020 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Nicky Ooms,  
Marte Nielen, Robert Gijsbers, Ronald Jeagers 
 
 
Ellen Punt,  Hanny Hendricks 

 

 
 

Notulen en agenda 

 Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld  

 Actiepunten besproken 

 Agendapunten toegevoegd bij onderwerp duurzaamheid  
 
Financieel 

 Bespreking financieel jaarverslag (2018 en) 2019:  

 Huurkosten vergaderlocaties zijn hoog. Te verklaren door extra 
bijeenkomsten en de vergaderingen van de werkgroepen.  

 Waarderingssubsidie is iets gezakt. Dit komt omdat het bedrag per 
inwoner iets gedaald is.  

 Bedrag 75 jaar vrijheid moet nog verrekend worden.  

 Conclusie: Geen schokkende uitgaven maar saldo daalt wel iets. Saldo van 
Dorpsraad Beugen heeft een gezond niveau, ook ter verantwoording van 
de gemeente.     

 Kascontrole besproken.  

 Bijdrage Samen sterk besproken.  

 Rabo Clubsupport: ideeën besproken. We gaan hier alleen aan mee doen als we 
een concreet investeringsvoorstel hebben.  

 
Communicatie: 

 Beugen App inzetten zodra er wat meer activiteiten zijn, start rond 1 september.  

 Narrowcasting systeem besproken. Inventariseren behoefte Beugen en als er 
animo is kijken naar een betaalbare oplossing.  

 
Openbare ruimte en verkeer (Robert) 

 Snelheidsmeter onthulling: voorstel wordt aan de gemeente gedaan op zaterdag 
4 juli.   

 Zorgen fietsoversteekplaats rotonde bij Mc Donalds besproken. We gaan dit 
neerleggen bij de gemeente.  

 Aanvullend straatnaambord op Kerkenveld: verzoek indienen bij gemeente.  
 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    
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Zorg en Welzijn 

 Basisschool houdt in schooljaar 2020-2021 nog vast aan huidige schoolrooster. 
Geen rol voor Dorpsraad. 

 Sociom heeft voor de eerste keer in de info gepubliceerd in tijd van corona. Dit 
loopt via de Dorpsraad.  
 

Duurzaamheid 

 Car-sharing idee bespreken met Garage Verdijck  

 Start werkgroep duurzaamheid via datumprikker.  

 Waterplan is (wederom) besproken met Gemeente. Plan is nog niet definitief 
maar begroting voor de aanpak nu wel. De verschillende opvangpunten van water 
in Beugen besproken. Er zijn 4 verschillende projecten. Sommige projecten uit het 
plan zijn al gerealiseerd, bijv. Klaverkamp. Sommige punten zijn nog ter discussie.  
Bij de Dorpsstraat volgt de grootste ingreep (2021). Met eerdere 
contactpersonen uit Beugen bespreken en daarna goedkeuring of afkeuring 
bespreken met de gemeente.  

 Contact gemeente verloopt stroef! Er wordt matig tot slecht gereageerd door de 
gemeente op communicatie vanuit de dorpsraad. Andrea Rouland gemaild en die 
gaat er achteraan.  

 
Overig:  

 MFC Kruispunt. Cor Verbroekken gaat per 1 juli weg. Vacature op Beheer van 20 
uur.  
 

Rondvraag en sluiting: 

  Geen vragen/opmerkingen 
  

 


