
1 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Verhinderd: 

Bijzonderheden: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
14 juni 2021 
 
Paul Hendriks, Marte Nielen, Reggy Janssen, 
Giel Ermers, Ronald Jaegers, Nicky ooms 
Hanny Hendricks, Ellen Punt 
N.v.t. 

 

 
Vorig verslag 

 Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 

Wonen  

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West 
21 Juni in portefeuillehouders overleg, 29 juli in college. Inzage mogelijk 6 juli tot 17 
augustus.  

 Stand van zaken nieuwbouw Boxmeerseweg: verkocht 

 Stand van zaken nieuwbouw Brouwersstraat  
Mogen maar 6 woningen worden vanuit gemeente, minder rendabel vanuit 
projectontwikkelaar, bewoners moeten meebetalen aan infrastructuur 
Werkgroep wonen mediator tussen projectontwikkelaar en gemeente 

 
Openbare ruimte en verkeer 

 Aanwonende bezocht. Geen update voor nu, tevreden over afgesloten weg.  

 Afsluiten Olifantenpaadje Transportcentrum naar Mc Donalds. Wordt overdag open 
gemaakt en 's avonds afgesloten, voorkomen van sluiproute en gevaarlijks situatie in 
Oeffelt. Klachten vanuit bedrijven. Hiervoor komt een definitieve oplossing met poort 
waarvan sleutel komt bij Jordans. Gemeente heeft contact gehad met dorpsraad met 
mededeling van afsluiting.  

 Entree Beugen met bloembollen: voorstel ligt bij de gemeente, geen update 

 Voormalig Overvecht terrein (overleg 17-02-2021).  
Met Joost van Diemen (projectleider gemeente) contact gehad: ligt stil bij AC terrein. Nog 
geen reactie vanuit projectontwikkelaar, lijkt geen vaart achter te zitten. 

 Status plan Kerkplein: Posthuis positief, Er is contact gelegd met Posthuis over vervolg, 
maar nog geen update verder.  

 Parkeertekort pleinen Kerk (uitkomst KernenCV). Kerkplein is vaak vol door parkeerders 
vanuit MFC bezoekers en personeel bedrijf Hagelkruisstraat. Balletje opgooien bij dat 
bedrijf om te kijken voor een oplossing. 

 Waterplan: Sven Broeders van de gemeente contact gehad; Molenstraat volledige straat 
eruit, klinkers erin, evt afkoppeling bij omwonende. 20 euro per m2 of gemeente doet het. 
Brouwersstraat on hold ivm ontwikkelingen later. Dorpsstraat vanaf sporthal tot sportpark, 
riool en straat eruit. Waterleiding eruit en infiltratie erin. Sportpark tot bord bebouwde 
kom geldkwestie. Moet eind 2022 gereed zijn, inspraak vanuit dorp door werkgroep, 
verzoek gemeente aan dorpsraad opzet werkgroep. Longlist gemaakt tijdens vergadering. 

 DSI: wordt om de 6 a 7 weken verplaatst.  

 Strandje in Beugen: polsen status bij Jan Beekman 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 



2 

 

Kernendemocratie / participatie / KernenCV 

 Tweede bijeenkomst 16-6: waar wil je focus op, goede bijeenkomst, goede vibe. 

 Overkoepelend kwam groei woningen op nummer 1, gevoel van veiligheid 2. Behoud 
karakter binnen het dorp maar ook zorgen bestuurlijke invulling verenigingen. 
Parkeerproblematiek besproken.  

 Vervolgstap verslaglegging doorsturen naar werkgroep en dan op site plaatsen. 

 Kijken ook bij buurtdorpen hoe zij te werk gaan en ideeën opdoen. 
 
           Zorg en Welzijn 

 AED op 10 mei gecontroleerd, nieuwe batterijen, contact gehad met leverancier over 
contract.  

 Huiskamerproject vanuit wonen zorg en welzijn. Schrijven gestuurd over het project en 
visie vanuit verschillende verenigingen. Reacties worden nu verzameld. 

 Verenigingenavond besproken.  
 

Financieel  

 Bijdrage dorpsblad De Info besproken 

 Wet WBTR besproken.  

 Kascontrole is geregeld  

 Goede doelen actie: afspraak maken om af te wikkelen.  
 

           Duurzaamheid 

 Buurtkracht, veel animo, 40 geïnteresseerde, 9 installaties tot nu toe gerealiseerd.  

 Schoolplein: Schooldirecteur neemt initiatief om werkgroep bij elkaar te krijgen.  

 Boomplan: Nog geen geschikte locatie.   
 
Overig en afsluiting 

 Pannenkoekendag; Definitief afgelast voor dit jaar. 2022 nieuwe kans. 

 Ideeën Dropbox/Onedrive/NAS besproken.  

 Vergaderdata besproken 

 Nieuw initiatief evenement ‘’kijkje in de keuken’’ besproken en verzoek tot bijdrage.  

 Podium beetje editie (9e) financiële bijdrage besproken.  

 Beugen buiten financiële bijdrage verzoek besproken.  

 Verzoek info WIU speeltuinen moderniseren voorstel besproken.  
 

Actielijst en afsluiting 

 Actielijst besproken vorig overleg 

 
  

 


