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Datum: 

 

Aanwezig: 

 

Andere vergadering: 
Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
15 maart 2021 
 
Via Skype/Teams: Paul Hendriks, Reggy Janssen, 
Nicky Ooms, Ellen Punt, Andrea Rouland. 
Giel Ermers, Marte Nielen (Waterplan Beugen) 
Ronald Jaegers 

 

 
Opening en welkom 
Speciaal welkom aan Andrea Rouland, coördinator Dorps- en Wijkraden Gemeente Boxmeer.  
 
Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen vorige overleg vastgesteld zonder verbeteringen 

 Agendapunten vastgesteld en actielijst besproken 

 
Vergadering Waterplan Beugen 

 Gelijktijdig met de dorpsraadvergadering is er separaat overleg met John Arts (expert 
stedelijk water Gemeente Boxmeer), Zoë Koelma (adviseur stedelijk water Gemeente 
Boxmeer) en Sven Broeder (projectleider civiel Gemeente Boxmeer).  

 
Kernendemocratie/participatie 

 Het bouwteam voor het traject "KernenCV" is erg snel en effectief geformeerd en 
doorgegeven aan de gemeente. Complimenten voor onze aanpak vanuit de gemeente.  

 De bijeenkomsten zullen mei/juni plaatsvinden. Afgesproken is dat er een tussentijdse 
mail opsteld wordt voor de deelnemers met wat extra informatie en 
"inleesmateriaal".  

 De bijeenkomst van de KernenCV van 22-02-2021 leverde niet veel nieuws op. De 
bijeenkomst was vooral voor verduidelijking en gericht op onvrede bij een aantal 
andere dorps- en wijkraden. Wij herkennen die onvrede over dit proces niet.  

 
Zorg en Welzijn  

 Huiskamerproject besproken. We blijven betrokken bij dit geheel. Werkgroep zal zich 
verdiepen in het huiskamerproject dat al een tijdje loopt in Vortum-Mullem. 

 De pannenkoekendag die op 19 maart gepland stond wordt verschoven. Dit in overleg 
met MFC Het Kruispunt en de basisschool.  

 Op 30 maart is er een bijeenkomst van "Kom Erbij". We nemen deel.  

 Nieuwe deelnemer aan de de werkgroep Zorg en Welzijn.  
 
Financieel  

 In afwezigheid van penningmeester niet besproken. Status van het Financieel 
jaarverslag volgt. Dat moet geleverd worden voor 1 april aan de gemeente.  

 Facturen van dorpsblad De Info besproken.  
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Openbare ruimte en verkeer  

 Snelheidsmeter is voor de eerste keer verplaatst. Van Dorpsstraat naar Molenstraat. 

 Overdracht portefeuille is gedaan. Daaruit komen een aantal initiatieven: 

 Contact met inwoner over de Brouwerstraat 

 Contact met Gemeente over Brouwerstraat en andere zaken rondom openbare 
ruimte.  

 Presentatie 17-02-2021 over voormalig Overvecht/AC terrein besproken. Besloten is 
om een brief te schijven over onze zienswijze en zorgen richting Gemeente en 
Wethouder. Die zorgen betreffen: 

 Vragen over één onderdeel van het plan.  

 Gevolgen van het plan kan zijn dat de overlast van hangjongeren en zwerfafval 
groter wordt. Die laatste is al een probleem. Natuurlijk is het gedrag van 
mensen hier belangrijk. Maar als dat gedrag niet goed is, dan heeft de 
gemeente een taak. Handhavend en opruimend. Welke extra acties en 
waarborgen kan de gemeente ons geven dat de gemeente deze taken door de 
gemeente goed uitgevoerd worden?  

 Op die brief willen we graag een reactie. Bovendien bieden we nogmaals aan om met 
de ontwikkelaar mee te denken hierin.  

 
Wonen  

 Weinig communicatie vanuit de gemeente op het gebied van de stand van zaken van 
de nieuwbouwlocatie (s). De brief is verstuurd en we krijgen daar uiterlijk 1 april een 
reactie op. We wachten deze reactie eerst af voordat we verdere stappen bespreken.  

 In de gemeenteraad zijn zogenaamde Artikel 35 vragen (vragen over een niet 
geagendeerd onderwerp) gesteld. Reactie hierop volgt.  

 Inmiddels veel geïnteresseerden voor nieuwbouw op de lijst. Vragenlijst heeft 
voldoende reacties opgeleverd over het type woning dat zij zoeken.  

 De Brouwerstraat valt samen met het stedenbouwkundig plan en het waterplan (zie 
ander overleg).  

 
Jeugd en jongeren  

 Nog geen initiatief van het Jeugdhuis door vertrek als voorzitter. 

 Bericht straatcoaches komt komende week in De Info.  

 Jong Beugen: Opkikkertje is gestuurd naar de leden. Zorgen voor een foto (met 
toestemming) om te plaatsen in social media en De Info.  

 
Overig en rondvraag 

 We nemen deel aan het digitaal partneroverleg 22-03-2021 

 Raadslid neemt in mei contact op om deel te nemen aan een openbare vergadering 
(zodra dat weer mogelijk is) 

 Update culturele verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt (08-12/09-01): geen nieuws.  

 VVKN wil aansluiten. We wachten op initiatief van VVKN. Zodra VVKN deelneemt, dan 
ook Andrea Rouland uitnodigen.  

 
 

 


