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Aanwezig: 
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Bijzonderheden: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

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

 

 
Opening en welkom 

 
Agenda, notulen vorig overleg 

 Notulen en agenda vastgesteld 
 

Wonen  

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West 
Via mail komen veel vragen binnen van mensen die op de hoogte gehouden willen worden. 
Ook vragen n.a.v. de presentatie. Presentatie zal rondgestuurd worden aan de mensen uit 
de lijst. De omwonenden worden door ons ook nog uitgenodigd. Reminder staat op 
agenda.  

 Stand van zaken nieuwbouw Boxmeerseweg  
Bemiddelende rol aangeboden voor de belangstellenden, met name wat betreft de risico’s 
en bestemmingswijziging.  

 Stand van zaken nieuwbouw Brouwersstraat  
Trage voortgang Brouwersstraat besproken. Gemeente en ontwikkelaar wijzen naar elkaar. 
Worden grotere kavels dus, à 500 vierkante meter. De behoefte uit het dorp was 
levensbestendige woningen, niet met zulke grote kavels. In gesprek met wethouders 
hierover.  
 

Openbare ruimte en verkeer 

 Contact met gemeente (Jan Beekman/Udo van der Zanden) voor afspraak. O.a. WIU, 
Brouwersstraat, Molenstraat. Ook zal er weer gesproken worden over het waterplan. Er zal 
een afspraak gepland worden.    

 Afsluiten paadje Transportcentrum naar Mc Donalds 
Er liggen nu betonnen blokken. We zijn hierover gebeld door Udo van der Zanden. 
Aandacht gevraagd voor de oversteek van de rotonde aldaar. Het zal meegenomen worden 
in het plan, maar gemeente kan niets beloven. Fietsers gaan te veel over de dijk vanaf de 
Mc Donalds, dit willen ze niet ivm gevaarlijk aansluitpunt in Oeffelt.  
Zowel met Bart Slot, wijkagent, als met Chimène Vissers, aspirant, hier over gehad. 
Wijkagent geeft aan dat mochten er bijzonderheden zijn, hij dit graag hoort of weer een 
keer aan kan sluiten bij een overleg.  
Chimène heeft gemaild over de afsluiting. Het was ook een vluchtroute voor fietsers en 
scooters als de politie handhavend optrad. Udo gaf ook aan fietsverkeer en scooters weg 
te willen hebben op het transportcentrum en de dijk.  
Chimène gaf aan dat in de avond en ochtend een rondje rond 200 meter van de Mc 
Donalds wordt gedaan wat betreft afval, echter dit wordt ook verder verspreid. Politie gaat 
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nog in gesprek met de gemeente om de buitendienst in te zetten, bericht hierover volgt 
nog. Verkeersveiligheid rotonde: dit sluit aan bij actiepunt voormalig AC terrein, brief is 
naar gemeente gestuurd. O.a. het idee voor een fietstunneltje geopperd. Geen reactie nog.  

 We publiceren het document WIU op de website Beugen.info. 

 Contact Brouwersstraat Volgt.  

 Entree Beugen met bloembollen 
Contact gehad de gemeente. We kunnen eigen ideeën aandragen, staan overal voor open.  
Langs fietspad hoek Oeffeltseweg, einde fietspad bollen planten. Bij “de Kuul” naar 
Dorpsstraat, vanuit de Voordstraat zijn ook mooie bermen hiervoor. Fietspad richting 
ziekenhuis. Bij kruising Molenstraat Oeffeltseweg ligt nog een geschikte hoek. Nu veel 
hondenpoep daar. Wij maken een prioriteitenlijst maken en kijken hoever we daarmee 
komen. Wel kijken naar wanneer het in bloei staat, welke periodes etc. Hiervoor zijn 
voorstellen gedaan.  
Langs het fietspad richting ziekenhuis wilde bloemen langs de kant zetten? Op het talud is 
lastiger ivm schapen die daar regelmatig grazen. Vanuit ziekenhuis kijk je er dan op. Onze 
voorkeur: lokaal inkopen.   

 Voormalig Overvecht terrein (overleg 17-02-2021). Status brief.  

 Status plan Kerkplein  
Mail gestuurd naar indiener betreffende Kerkplein, wat haar idee in deze is. Een bijdrage 
kan zeker gegeven worden. Eerst een begroting maken. Als het voor algemeen belang van 
Beugen is kan dit zeker. Wat betreft de locatie Kerkplein moet er wel met een aantal zaken 
rekening worden gehouden, zoals o.a. evenementen. 

 Snelheidsmeter is verplaatst van Molenstraat naar Hagelkruisstraat.  

 Werkgroep Openbare Ruimte starten en waterplan mee bespreken 
Contact geweest met John Arts. Het idee is er om werkgroep te starten. De Gemeente is 
hier voorstander van. Geld voor plan Molenstraat en Dorpsstraat is binnen. In de 
Brouwersstraat ligt het complexer. Probleem hier is ook dat de projectleider Sven ziek is 
geweest, nu weer een paar uurtjes aan het werk.  

 Afkoppelen hemelwater in gang zetten. Als Sven weer meer aan het werk is komen ze 
hierop terug.   

 
Kernendemocratie / participatie / KernenCV 

 Eerste bouwteam bijeenkomst woensdag 19-05. Dit gaat online plaatsvinden, voor nu het 
meest passend en het veiligst. Deelnemers ontvangen nog een link en een document met 
de kernencijfers als deze bekend zijn.  De kernencijfers zijn een soort van basis waarmee 
we aan de slag gaan.  

 
           Zorg en Welzijn 

 Status AED en hartstichting contract en gratis servicecontract  

 Huiskamerproject. Dinsdag 18 mei a.s. overleg met Werkgroep wonen, zorg en welzijn.  

 Verenigingenavond besproken  
 

Jeugd en Jongeren 

 Geen foto en artikel van eerder evenement geplaatst i.v.m. privacy 

 Afgelopen vrijdag een geslaagde activiteit gehad: lasergamen in het Brestbos in Boxmeer.  
 
Sterckwijck  

 Signaal afgegeven door inwoner i.v.m. bestemmingswijzigingen Sterckwijck van zorg naar 
industrie (officieel van zorg naar niet zorg onder milieucategorie 3.2.). Milieucategorie blijft 
hetzelfde, dit is in elk geval een belangrijk gegeven.  
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 Geen zorgwekkende dingen kunnen vinden in deze, maar complexe materie.  Bedrijven 
moeten aan bepaalde eisen voldoen. We zullen de bestemmingswijziging extra zorgvuldig 
lezen om te zien of er rare dingen in staan.   
Destijds is in een overleg over Sterckwijck afgesproken dat de gemeente ons zou voor-
informeren, zodat we ook eventueel omwonenden konden informeren. Deze afspraak 
wordt niet nagekomen door de gemeente. Ambtenaar die er destijds bij was werkt er nu 
niet meer.  

 
Financieel  

 Financieel jaarverslag 2021 besproken 

 Bijdrage Dorpsblad De Info (2021): moet nog factuur van komen 

 Actie op WBTR bepalen: nog mee bezig. Het is nog niet duidelijk wat we hier mee moeten 
doen.  

 

           Buurkracht 

 Update buurkracht project. Er zijn meerdere offertes getekend, enkele daarvan zijn 
gepland. Nog enkele tientallen in behandeling en 1 nieuwe lead bijgekomen. Deze week 
volgt weer bericht op facebook. Ook zal hierbij de duurzaamheidslening via de Gemeente 
onder de aandacht gebracht worden. Voorstel voor verlenging inschrijftermijn is akkoord.  

 Herinneringsbos gaat ook herstart worden.  

 Schoolplein: op 20 mei a.s. staat weer een overleg gepland. Hierin wordt de werksessie 
besproken die de directrice heeft gehad met de leraren, over hoe het schoolplein eruit 
moet zien.  Er zijn ook een aantal mensen benaderd om deel te nemen hierin. Ook zijn een 
aantal personen vanuit de school betrokken.    

 
Overig en afsluiting 

 Verzoek beheerders preventieapp tot samenvoegen één app.  

 Er zijn problemen met de mailbox van de dorpsraad ontdekt. Deze moet met spoed 
opgelost worden.  

 Update verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt (8 dec / 9 jan): geen nieuws i.v.m. corona 
maatregelen.  

 Status Pannenkoekendag. On hold.  

 Afsluitende bijeenkomst 75 jaar Vrijheid: werkgroep is hierheen geweest namens de 
werkgroep.  

 Onderzoek of we beter dropbox/onedrive kunnen gebruiken als gezamenlijke schijf.  

 Welkom in Beugen brochure versie 2020 updaten richting o.a. website, ook gedrukte versie 
aan mensen overhandigen.  

 Energie bespaarcoach besproken.  
 
Actielijst en afsluiting 

 Bespreken resterende punten actielijst en vorig overleg 
 


