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Datum: 

 

Aanwezig: 

 

  
Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
18 november 2020 
 
Via Skype: Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ronald Jaegers, 
Marte Nielen, Nicky Ooms, Ellen Punt, Hanny Hendricks 
 
Ellen punt (ziek) 

 

 
Notulen, agenda en actielijst: 

 Vaststellen notulen vorige overleg 

 Agendapunten vaststellen 

 Bespreken actielijst vorige overleg 
 

Zorg en Welzijn: 

 Samenwerking werkgroep Z&W en Werkgroep wonen, zorg en welzijn besproken 

 Bekeken wat we kunnen doen met de groep Zorg en Welzijn in coronatijd.  
 
Financieel: 

 Afwikkeling 75 Jaar Vrijheid; status besproken 

 Kamer van koophandel inschrijving besproken. 
 
Openbare ruimte en verkeer: 

 Snelheidsmeter; vervolg  

 Openstaande punten: Dorpsstraat, Brouwersstraat en rotonde McDonalds 

 Straatnaambord Kerkenveld/Haankamp voor Horlogekamp, Weerkamp en 
Sluiswaard meenemen in de WiU 2021 

 Lijst WIU 2021 maken (15 januari aanleveren) 
 
Duurzaamheid:  

 Wateroverlast Beugen 
Contact geweest met Gemeente. Er worden nu daar 2 scenario’s uitgewerkt. 
Daarna wordt er eerst intern overlegd en dan wordt de dorpsraad geïnformeerd. 
Aangeven dat wij van tevoren onze input willen geven.  

 Herdenkingsbos  
Contact gehad met Gemeente. Er wordt geen grond gekocht door de gemeente 
hiervoor. Er is een organisatie die prima vergoedingen geeft hiervoor en de grond 
dan van de eigenaar blijft. Hiervoor is een stimuleringsregeling landschap voor te 
gebruiken. Wordt verder bekeken 

 Buurkracht 
Tweede online bijeenkomst gehad. Buurkracht gaf aan dit voor een eerste 
communicatie in een dorp een absoluut goede opkomst te vinden. Er moet een 
tweede brief verstuurd worden.  

 Emailadressen beugen.info (certificaatfout). Mee bezig om op te lossen.  
 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Overig:  

 Overleg gevoerd met de culturele verenigingen n.a.v. de brief van MFC Het 
Kruispunt. Dianne vd Cruijsen heeft voorzitter MFC gebeld om weer in gesprek te 
gaan met elkaar. Dit loopt weer.  

 Kerstverlichting: 
Reparatie, vervanging en uitbreiding winterverlichting is geregeld en inmiddels 
opgehangen. Stukje in de Info plaatsen. Totale factuur is gedekt door de 
sponsoren en Rabo ClubSupport. Op 6 december de lichtboom optuigen.  

 Aansluiten VVKNB bij ons overleg besproken.  

 Vergaderplanning 2021 afgerond (incl vergaderlocaties) 

 Broadcasts over o.a. duurzaamheid en leefbaarheid door Rabobank Land van 
Cuijk en Maasduinen besproken incl deelname vanuit de Dorpsraad.  

 
Rondvraag en sluiting 

 Rabo ClubSupport besproken. Heeft Beugen minder opgehaald dan voorheen. 
Gebleken is dat dit niet het geval is en dat Beugen procentueel ongeveer 
hetzelfde ophaalt als voorgaande jaren. Bijdrage van Rabobank was in 2019 
extreem hoog. Dat is in 2020 weer "normaal". Dat verklaart de lagere bedragen.  
 
 
 

   
   
 
 
 

 
 

 


