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Datum: 

 

Aanwezig: 

 

  
Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
15 februari 2021 
 
Via Skype: Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ronald Jaegers, 
Marte Nielen, Nicky Ooms, Hanny Hendricks 
Giel Ermers 
Ellen Punt 

 

 
Opening en welkom 
 
Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen vorig overleg vastgesteld en actielijst besproken 

 
Algemeen 

 Oprichtingsakte met termijnen en spelregels bestuursleden besproken en 
afspraken gemaakt voor de toekomst. 
 

Kernendemocratie/participatie 

 Deelgenomen aan online meeting participatie 20 januari 2021 
Er ligt een plan voor uitvoering met wijk- en dorpsraden. Elk dorp gaat kijken wat 
willen ze zijn en richten op zwaktes, sterktes, welke zorgen zijn er en waar richten 
we de focus op de komende jaren met de nieuwe gemeente. De opdracht vanuit 
de gemeente is dat we een bouwteam formeren, om tot een nieuw plan Beugen 
te komen. De gemeente wil een bredere afspiegeling van elke dorp dan alleen 
vanuit de dorpsraad. Wij gaan mensen benaderen die wij graag in het team willen 
hebben, met de vraag of ze 2 avonden bereid zijn te investeren in ons dorp. De 
Gemeente nodigt deze mensen dan uit en faciliteert ook deze 2 avonden 
(waarschijnlijk in mei/juni). Nadere info volgt ook via de Gemeente. Er wordt een 
lijst samengesteld en elk lid van de dorpsraad gaat enkele mensen benaderen. 
Verdere uitleg volgt per mail.   

 
Openbare ruimte en verkeer  

 Snelheidsmeter en sticker 30 km: allemaal afgerond. Alleen tijdig verplaatsen van 
de snelheidsmeter vraagt nog aandacht. Extra stickers worden aangevraagd.  

 Overdracht portefeuille Openbare ruimte wordt komende week geregeld.  
 
Jeugd en jongeren  

 De voorzitter van het jeugdhuis stopt met de huidige rol. Besproken hoe we het 
Jeugdhuis kunnen ondersteunen hierin.  

 Bericht straatcoaches. Mail gekregen waarin o.a. staat welk nummer er gebeld 
kan worden bij overlast door o.a. jeugd. Wij publiceren dit onder de naam van de 
gemeente.  

 Jong Beugen: er wordt een kleinigheidje gestuurd naar de kids om te laten zien 
dat er aan ze gedacht wordt.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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Wonen  

 Nieuwbouwlocatie (s) kennen een trage voortgang. Er is een "spoed"brief 
verstuurd naar B & W, waarop nog geen reactie.  

 
Duurzaamheid  

 Update buurkracht , herinneringsbos en vergroening schoolplein besproken.  

 Digitale bijeenkomst beleidskader zonne-energie en energietransitie 18/19 
januari 2021 besproken.  

 Webinar regionale energiestrategie (RES) Noordoost Brabant 20 januari 
besproken. 
  

Zorg en Welzijn 

 Huiskamerproject via SWOGB en de Gemeente besproken. Dit voor eenzame 
mensen, niet leeftijdgebonden. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, 
kunnen dan naar huiskamer voor oa. krant lezen, kaartje leggen etc. Er is 
interesse.  

 
Overig  

 Afspraak met Peter Stevens over voormalig Overvecht terrein17 februari ’21.  
Dit is online, link is verstuurd. We laten ons uitleggen wat de plannen zijn.  

 Digitaal partneroverleg gemeente: 22 maart a.s.  

 Verzoek Ingrid Logtens, fractievoorzitter VVD, wil graag deelnemen aan overleg.  

 Aansluiten Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKN)  

 Update verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt (8 dec/9 jan) besproken. Er is geen 
voortgang in het proces.  

 Status pannenkoekendag 19 maart besproken.  
 
Rondvraag en sluiting 

 Bert Robben attentie overhandigen voor het schoonmaken van De Vilt na de 
schaatsactiviteiten. Publicatie in De Info en facebook.   

 Bord voor nieuwkomers vraagt opnieuw aandacht.  

 Aanmeldingen personen bouwteam geregeld.  
 

 
 

 
 
 
 
 

   
   
 
 
 

 

 


