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Datum: 

 

Aanwezig: 

 

  
Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
14 december 2020 
 
Via Skype: Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ronald Jaegers, 
Marte Nielen, Nicky Ooms, Ellen Punt, Hanny Hendricks 
 
 

 

 
Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen vorige overleg vastgesteld 

 Agendapunten vastgesteld 

 Actielijst vorige overleg besproken 
 

Jeugd en Jongeren (Nicky) 

 Bezetting bestuur Jeugdhuis besproken. Dorpsraad en Kernteam Jeugdhuis samen 
bekijken hoe we het Jeugdhuis bestuur sterk kunnen houden.  

 
Financieel (Ronald) 

 Afwikkeling 75 Jaar Vrijheid afgerond.  

 Begroting dorpsraad 2021 besproken 

 Administratiekosten i.h.k.v. Samen Sterk besproken.  

 Bijdrage AED moeten we elk jaar aanvragen.   

 "Woar wilde geld vur?" besproken. Wat verwachten we in 2021? PR 
starten in april/mei 2021.  

 Minder kosten doordat we minder huur betalen aan MFC. Hoe dat in 
2021 gaat verlopen is nog onduidelijk, maar we kunnen hier wel op  

 
Openbare ruimte en verkeer (Paul/Ellen)  

 Snelheidsmeter (DSI - Dynamische Snelheidsindicator) besproken. De 
ophangsystemen zijn geplaatst. Ingebruikname nu plannen, eventueel met 
kinderen erbij. Doeldatum is om op 23 januari 2021 (na de volgende 
persconferentie) de meter op te hangen. Persmoment met wethouder en 
kinderen kan eventueel ook later.  
De 30 km stickers voor de kliko’s gaan we later nog doen.  
Jan Beekman gaat nog contract op stellen, zodat het bord van de gemeente blijft. 
Voorzitter wordt namens de dorpsraad verantwoordelijk hiervoor.  

 Gesprek Dorpsstraat op 15-12 met aanwonende.  

 WIU 2021 (15 januari aanleveren) 
We hebben een 'kladlijst'. Die moet uitgewerkt worden voor 15 januari. Alle 
indieners zijn beantwoord via mail. Een aantal zaken duurt te lang bij de 
gemeente.  

 
Wonen (Ellen)  

 Stand van zaken Nieuwbouw locatie(s) besproken. 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    
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De gemeente gaat heel erg langzaam op dit moment. Te langzaam! Hoe kunnen 
we druk bij de gemeente uitoefenen op de snelheid? Er wordt een brief opgesteld 
richting B&W daarvoor.  
Afgesproken dat alle aangemelde mensen laten weten voor welke soort woning 
ze in aanmerking willen komen. Van het hele plan Lange Heggen is nog niets 
gezien. Er had al lang een plan moeten liggen waarop mensen konden reageren. 
Er is onduidelijkheid over de aankoop van de grond.  
Plan Brouwersstraat is hetzelfde verhaal, nu eerst weer nieuw plan over de 
aanpak, zolang niets inzichtelijk is gaat er ook niets gebeuren. Er wordt telkens 
gewezen naar anderen. Ook opnemen in de brief naar B&W.  
Er is een convenant getekend betreffende seniorenwoningen. Ook die opnemen 
in de brief. Qua snelheid verschuilt gemeente zich achter corona. Er moet een 
planning komen met weken erin. 

 Bundelen werkgroep wonen en werkgroep wonen, zorg en welzijn ivm hofjes 
woningen.  

 
Duurzaamheid (Marte)  

 Uitnodiging digitale bijeenkomst beleidskader zonne-energie en energietransitie 
18 en 19 januari 2021 besproken. We gaan deelnemen. 

 Contact met gemeente geweest over de waterproblematiek in Beugen. Deze 
geeft aan de alternatieven aan het uitwerken te zijn en ons in januari via een 
online meeting van update gaat voorzien. Gastspreker een keer? Dan in principe 
voor 1 februari.  

 Druk geweest met Buurkracht. Alle flyers zijn verspreid. Met Gemeente 
gesproken over potjes om schoolplein groener te krijgen en heft mail naar 
gemeente gestuurd. Gemeente is enthousiast, info toegestuurd. Reactie 
directrice eerst afwachten. Zeker mooi moment om bij de basisschool iets meer 
mee te doen dan de tegels die er nu liggen.  

 Online meetingen Rabobank bijgewoon. Hier kwam niet erg veel uit.  
 Contact met Orbis besproken 

 
Overig:  

 Kerstverlichting opruimen gebeurt op 10 januari 2021 11.00 uur. Het opruimen 
van de ornamenten wordt door de betreffende groep zelf geregeld. Overleg met 
MFC voor het plaatsen van een waterdicht stopcontact aan buitenkant MFC. Nu 
moet de lamp steeds open gemaakt worden, met alle gevolgen van dien.   

 Sluit VVKNB aan? Data aangeleverd.  

 Verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt: geen nieuws hierover.  
 

Rondvraag en sluiting  

 Vraag gesteld aan KBO omdat ouderen tijdens corona veel bij elkaar komen in het 
MFC. Er vinden dus activiteiten plaats in de risicogroepen.  Er is zeker wel begrip 
hiervoor, maar we snappen ook de vragen die hierover gesteld worden. 
Antwoord hierop vanuit de KBO: het mag, dus we doen het en de mensen hebben 
eigen verantwoording. Activiteiten van SWOGB zijn wel afgelast. Yoga, fitness 
gaan wel door. Waarschijnlijk na de persconferentie vanavond niet meer 

 

 


