
1 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 

 

Aanwezig: 

 

  
Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
11 januari 2021 
 
(Via Skype) Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ronald Jaegers, 
Marte Nielen, Nicky Ooms, Ellen Punt, Hanny Hendricks 
Genodigde: Giel Ermers 
 

 

 
Opening en welkom 

 Een hartelijk welkom in 2021 voor iedereen.  

 Een speciaal welkom aan Giel Ermers. Giel heeft aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in de portefeuille Openbare Ruimte en sluit deze vergadering aan om een 
indruk te krijgen.  

 
Notulen, agenda en actielijst: 

 Agendapunten vastgesteld 

 Actielijst vorige overleg besproken 

 
Openbare ruimte en verkeer  

 De WIU lijst is naar de gemeente gestuurd. Na de deadline nog 1 verzoek 
binnengekomen, deze wordt beantwoord. Overige indieners zijn beantwoord. Er 
zijn in totaal 18 issues vermeld bij de gemeente.  

 Snelheidsmeter (DSI): wordt officieel geopend op 23 januari door. Wethouder is 
uitgenodigd, maar gemeente wil de persconferentie deze week afwachten en zal 
dus waarschijnlijk niet komen.  
Stickers worden verspreid, bij voorkeur via De Info. Verspreidingsmogelijkheden 
worden bekeken door Ellen.  

 Gesprek aanwonende Dorpsstraat  
Gesproken over initiatieven uit het verleden en gekeken hoe we verder kunnen.  
Oproep aan omwonenden wordt gedaan voor een actiegroep vanuit de 
aanwonende van de Dorpsstraat. Dorpsraad is helpend indien gewenst.  

 Brouwersstraat weer in WIU. Gemeente reageert niet op mail met beklag van 
aanwonende. Opnieuw oppakken, nu we de portefeuille openbare ruimte ook 
weer ingevuld hebben.  

 Slagboom ziekenhuis  
Door inwoner is geconstateerd dat de slagboom naar de Provincialeweg toe bij 
het ziekenhuis altijd open staat. Na het telefoontje hebben we drie weken lang 
gekeken en de slagboom is constant dicht.  

 
Jeugd en jongeren  

 Update gesprek bestuur Jeugdhuis ivm bezetting  
Contact geweest met voorzitter en vervolgafspraken gemaakt.  

 Volgende week weer een afspraak met “Jong Beugen”, ligt nu een beetje stil door 
corona.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Kernendemocratie / participatie 

 Online meeting participatie 20 januari 2021 
Veel info gekregen van de gemeente. We zien dingen terug in de werkgroep 
kernendemocratie die wij als dorpsraad aangegeven hebben destijds in een 
gesprek.  
 

Financieel  

 Kamer van koophandel is weer up-to-date.  

 Oproep aanvraag waarderingssubsidie (AED) is verstuurd.  
 
Wonen (Ellen)  

 Stand van zaken Nieuwbouw locatie(s). 
Brieven voor geïnteresseerden worden deze week verstuurd. Met vraag wat voor 
type woning ze willen. Daarna contact met Wil van Lin over voortgang 
nieuwbouwlocatie.  

 25 Januari overleg met werkgroep wonen + werkgroep wonen zorg en welzijn. 
Nieuwbouwlocatie Brouwersstraat loopt traag. Men wil ook Brouwersstraat zelf 
aan bod laten komen dan.  

 Er gaat een brandbrief naar College van B&W. Als er volgende maand niet 
voldoende beweging is hierin, dan is een afspraak met de wethouder 
noodzakelijk.  

 
Duurzaamheid (Marte)  

 Buurkracht: offertes zijn aangevraagd door de werkgroepleden.  

 Herinneringsbos: contact met Orbis gehad. Met geïnteresseerde gedeeld. Wordt 
nog verder besproken.  

 Schoolplein: Gesprek gehad met Dorien (buitenruimte.nu) en Directrice 
basisschool (Monica) om het schoolplein te vergroenen. Subsidiemogelijkheden 
besproken. Er heeft zich al een aantal mensen gemeld hebben die iets willen 
betekenen. Eigen vermogen moet er ook zijn. Vervolgstappen besproken.  

 Digitale bijeenkomst beleidskader zonne-energie en energietransitie 18/19 
januari 2021. Marte heeft zich aangemeld, nog geen bevestiging hiervan.  

 Webinar regionale energiestrategie (RES) noordoost Brabant 20 januari 
Marte heeft zich ook hiervoor aangemeld.  

 
Communicatie  

 Oproep nieuwe bestuursleden 
Giel heeft zich nu gemeld. Oproep herhalen. Ook oproep voor werkgroepleden.  

 Handtekening onder mails die verstuurd worden vanuit je dorpsraadmail 
besproken 
  

Overig  

 Kerstverlichting hersteld. Een-achtste deel is vernield afgelopen winterperiode. Of 
dat goed te herstellen is, is onduidelijk.   

 Verenigingen irt MFC het kruispunt (8 dec/9 jan) 
We wachten op reactie van het bestuur op het verzoek tot een gesprek met de 
verenigingen.  

 Pannenkoekendag 19 maart: nu onzeker. De spullen zijn wel besteld. Nog kijken 
wat er gedaan gaat/kan worden.  


