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Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
12 oktober 2020 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Nicky Ooms,  
Ellen Punt, Marte Nielen, Hanny Hendricks 
Ronald Jaegers neemt online deel 
 

 

 
Notulen en agenda, actielijst 

 Vaststellen notulen vorige overleg  

 Agendapunten vaststellen 

 Actielijst vorige overleg doorgenomen 

 Werkgroep wonen, zorg en welzijn heeft mensen uitgenodigd voor 
bijeenkomst. Overleg hoe we dit het beste kunnen combineren met de 
initiatieven vanuit de dorpsraad.   

 Welkom in Beugen: op donderdag 15 oktober weer rondleiding door Beugen 
met ongeveer 25 nieuwe studenten van Cornerstone.  

 
Sport en Cultuur: 

 Gebruikersraadvergadering MFC Het Kruispunt van 2 oktober besproken.  

 MFC loopt zowel bezettingstechnisch als financieel prima. Er is aanvulling in het 
bestuur gewenst en er zijn er wat uitdagingen met de verenigingen.  

 Brief culturele verenigingenbijeenkomst besproken.  

 Samenwerking tussen culturele verenigingen en de basisschool. Bijeenkomst was 
gepland, maar wordt wellicht verzet door corona beperkingen.  

 
Partneroverleg 05-10-2020 

 Dorp en wijkraden bijeen geweest met College van B&W Gemeente Boxmeer. 
Was prima vergadering. College deed het goed en er hing een positieve sfeer.  

 Wonen is een rode draad bij alle dorpen. Veel aanwas van jongeren met wens om 
te bouwen, maar ook veel woningwensen voor senioren.  

 Gezonde discussie over kernendemocratie: Reggy zal binnenkort te zien zijn op de 
posters voor deze campagne.  

 
Financieel  

 Kascontrole gereed en ondertekend 

 Alle openstaande facturen afgewikkeld  

 Afwikkeling 75 jaar Vrijheid: nog in behandeling  

 Check Kamer van Koophandel uitvoeren 
   

Openbare ruimte en verkeer  

 Snelheidsmeter: binnenkort  worden bevestigingspunten vastgemaakt.  

 Daarna datum prikken en persbericht.  

 Daarna stickers verspreiden voor de kliko’s, met verhaal in De Info.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Openstaande punten: 

 Puin op de paden in de Maasheggengebied besproken.  

 Dorpsstraat en Brouwerstraat: contact is blijven liggen. Opnieuw oppakken.  

 Straatnaambord Kerkenveld/Haankamp voor Horlogekamp, Weerkamp en 
Sluiswaard 

 Richting WIU 2021 (15 januari 2021). Oproep in De Info plaatsen om wensen 
betreffende openbare ruimte kenbaar te maken. 
 

Wonen  

 Stand van zaken Nieuwbouw locatie(s) 
De gemeente komt met een presentatie voor omwonenden en dorpsraad, 
gepland november voor omwonenden, dus huizen die aan de nieuwbouw-
percelen liggen, 1 persoon per huishouden. Voorkeur gemeente gaat uit dit op de 
gemeente te doen. Moet wel keer gebeuren, ondanks corona. In eerste instantie 
is de presentatie alleen met omwonenden om het plan te laten zien. Dat vinden 
wij als dorpsraad onhandig: betrek de geïnteresseerden er meteen bij.   

 Riolering Brouwersstraat besproken in samenhang met woningbouw: komt in 
WIU 2021.  

 Benadrukken bij gemeente: corona mag geen remmende werking hebben, dan 
maar online informatievoorzieningen; wij helpen graag mee.  
 

 
Duurzaamheid  

 Werkgroep is bij elkaar geweest. Plannen besproken die er lagen. Gaan zich eerst 
richten op buurtkrachtconcept. Vergroening, stroken van vlinderstraat mee bezig.  

 Contact met gemeente loopt weer, na wat wisselingen daar.  

 2 Suggesties geboortebos/herinneringsbos: eentje valt sowieso af. Andere willen 
ze eventueel voor wateroverlast reserveren. Contact met eigenaars van de grond 
wordt gelegd.  

 Met Buurtkracht 2 bijeenkomsten gehad. 5 Beugense inwoners zijn hierin nu 
actief. Gaan onderwerp kiezen en zoveel mogelijk mensen enthousiast maken 
hiervoor. Communicatie hierover volgt nog (via de site en de Info). Alle lijnen zijn 
gelegd en alles staat in de steigers. 

  
 
Overig  

 Kerstverlichting: geen nieuws, loopt op achtergrond door. Rabo ClubSupport zal 
aangeven welke mogelijkheden we hebben om uit te breiden.  

 Sluit voorzitter VKKN aan? Meerdere malen verzet. We sturen mail wanneer we 
vergaderen, dan kunnen ze kiezen.  

 Planning 2021 maken (incl vergaderlocaties). Oktober, november en december dit 
jaar in elk geval via Skype. Dan volgend jaar opnieuw bekijken In 2021 mei en 
november openbare vergadering plannen, eventueel (door corona) aanpassen.  
 
  

Rondvraag en sluiting 

 Overleg met werkgroep zorg en welzijn (dorpsraad) en werkgroep wonen, zorg en 
welzijn besproken.  

 De 'dorpsondersteuner' besproken die er komt. Dit is uitgesteld i.v.m. corona.  

 Nieuwe namen voor werkgroepen besproken  


