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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
14 september 2020 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Nicky Ooms,  
Robert Gijsbers, Hanny Hendricks 
 
Ellen Punt,  Marte Nielen, Ronald Jaegers 

 

 
Notulen en agenda 

 Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld  

 Actiepunten besproken 

 Robert Gijsbers geeft aan zijn functie bij de Dorpsraad neer te leggen. 
 

Verenigingen bijeenkomst en MFC het Kruispunt: 

 Overleg 20-07-2020 besproken. Er is een brief gestuurd namens CV De Vèrkeskôp, 
Het Gilde, ToBe en Were Di naar MFC Het Kruispunt.  

 Samenwerking van deze 4 verenigingen en de basisschool is opgepakt. Een 
overleg wordt gepland.  

 
Communicatie: 

 Beugen App wordt gelanceerd. 
 
Kernendemocratie en herindeling: 

 Bijeenkomst 02-09-2020 Vortum-Mullem besproken. Dorpsraad Beugen heeft 
inmiddels een visie opgesteld en deze gedeeld en besproken met de gemeente 
Boxmeer. We wachten op een vervolg.  

 Bekende Beugenaar voor op de posters kernendemocratie is geregeld. 
   

Openbare ruimte en verkeer (beperkt besproken ivm afwezigheid portefeuillehouder) 

 Snelheidsmeter onthulling  

 Vervolg Molenstraat en Brouwerstraat 

 Verwachte onveiligheid rotonde McDonalds besproken  

 Straatnaambord “Horlogekamp, Weerkamp en Sluiswaard”.  
 

Wonen  

 Stand van zaken Nieuwbouw locatie(s) 
Brief is verstuurd naar de omwonenden. De financiën voor de nieuwbouw aan de 
Lange Heggen zijn rond. Gemeente wil nu de dorpsraad en omwonenden 
uitnodigen voor de presentatie van de nieuwbouwlocatie. Door corona duurt dit 
langer dan gewenst. Vervolgstap is een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Er 
wordt over nagedacht om dit in één keer te doen.  

 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    
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Jeugd en Jongeren 

 Dorpsraad heeft een bijdrage geleverd aan de jeugdwerkgroep voor de activiteit 
voor 13-16 jarigen. Deze eerste activiteit was een enorm succes. Van de 40 
genodigden deden er 20 mee. Eerste aanmeldingen en contributies stromen 
binnen. De groep was enthousiast. Werkgroep is volop bezig voor de volgende 
activiteit.  

 In juni is er een gesprek geweest met voorzitter van 't Jeugdhuus over 
functioneren en voortgang van het nieuwe bestuur  
 

Financieel (beperkt doorgenomen ivm afwezigheid portefeuillehouder) 
 Kascontrole geregeld. Met dan aan Walter Kuijpers en Thomas Groot.  
 Aantal facturen bespreken 

 Bijdrage aan de Info  
 Afwikkeling 75 jaar Vrijheid; laat op zich wachten  

 Betaling factuur Samen Sterk 

 Kamer van Koophandel 

 Rabo ClubSupport besproken. We doen mee met als doel de winterverlichting te 
repareren en aanvullen.  
 

Duurzaamheid  

 Bomenproject milieuvereniging Land van Cuijk besproken 
 
Zorg en Welzijn 

 Nationale bezinningsdag 6 oktober besproken.  

 Werkgroep Zorg en Welzijn wordt kleiner. Bekeken wordt of er aanvulling nodig 
is.  

 Sociom wil met Mooiland een activiteit organiseren i.v.m. corona: “Samen 
Soepen”. Ieder neemt eigen soepkom en lepel mee. Dit vindt plaats in het MFC. 
Werkgroep Zorg en Welzijn is hierbij betrokken, samen met MFC Het Kruispunt.  

 Pannenkoekendag 19 maart 2021 besproken.  
 

Mededelingen 

 Mail van Prorail besproken. Geen deelname bespreking aanpassingen aan het 
spoor tussen station Venlo en Nijmegen  

 Dr Peelen Cultuurprijs: geen specifieke persoon. Oproep in De Info 

 25 jaar Vrijheid bloemlegging. Dorpsraad was vertegenwoordigd 

 VVKN sluit 12 oktober aan bij vergadering Dorpsraad.  
 
Rondvraag en sluiting 

 We zijn aanwezig geweest bij de besloten bijeenkomst geweest in MFC 
betreffende duurzaamheid 

 


