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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Verhinderd: 

Bijzonderheden: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
13 september 2021 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Marte Nielen,  
Giel Ermers, Hanny Hendricks, Ellen Punt, Ronald Jaegers  
Nicky Ooms 
Locatie: Boxmeerseweg 1 

 

 
 
Opening en welkom: 

 
Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

 Notulen vorige overleg: vastgesteld 

 Agenda vastgesteld en aangevuld 
 

Wonen (Ellen) 

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West besproken.  
Veel geïnteresseerden voor dit bouwplan: nu 48 bij ons bekend. Aan de geïnteresseerden is 
gevraagd naar welk type woning de voorkeur uit gaat. Er zijn 40 vragen over dit plan 
ontvangen door de gemeente. Op 28 juni heeft wethouder gereageerd en 
stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarna plan gepubliceerd. Op 15 september wordt de 
agenda gepubliceerd met de bouwplannen voor de raadsvergadering op 14 oktober. De 
gemeenteraad moet goedkeuring geven aan dit plan. In de raadsvergadering wordt de 
zienswijze vastgesteld en binnen 2 weken gepubliceerd, dan komt het 6 weken ter inzage 
tot 15 december. Op 15 december is (als alles vlotjes verloopt) het plan onherroepelijk.  
We weten nog niet hoe de kaveluitgifte gaat. Navragen of er een mogelijkheid is om 
speculanten tegen te houden. Vervolg communicatie verloopt nu door de gemeente.  

 Werkgroep wonen, zorg en welzijn overleg 19 september.  

 Vervolgbijeenkomst organiseren met gemeente.  

 Plan Boxmeerseweg: Flyer is door de makelaar gemaild naar de geïnteresseerden. 
Ruimtelijke procedure moet nog afgerond gemeld worden.  

 Stand van zaken nieuwbouw Brouwersstraat 
In mei contact geweest met de eigenaar van de grond. Communicatie met gemeente is erg 
stroef door de vele personeelswisselingen. Gesproken is over het aantal woningen, de 
gemeente vind 6 momenteel het maximale aantal. Dit past beter binnen de Brouwerstraat. 
Voor de eigenaar is 6 financieel minder aantrekkelijk. Ambtenaar vroeg om goede 
financiële onderbouwing. Tot nu is het niet gelukt om een goede financiële begroting 
eronder te leggen door de eigenaar. Proces loopt nu.  

 Reland gaat blijkbaar weg uit oude Rabobank, en wil hierin 6 appartementen realiseren.  

 Sterckwijck: informatie van de gemeente hierover is nog niet ontvangen  
 

Algemeen:  

 Afscheid Burgemeester: Er is doorgegeven dat we de organisatie voor het afscheid van de 
Burgemeester niet als dorpsraad gaan oppakken.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Foodtour komt 2 oktober naar Beugen. Misschien kan daarbij de Burgemeester aanwezig 
zijn als afscheidsmomentje. Er komt een kok uit Cuijk, inwoners kunnen er allemaal naar 
toe. Leden bouwteam uitnodigen hierbij.  

 Openbare vergadering 10 november besproken. Publicatie van de datum regelen.  

 Bezoek Collega B&W 10-11-20121 geannuleerd, op sterk verzoek gemeente. Vervolg in 
2022.  

 KernenCV staat online: zie website ons.landvancuijk.nl. Uitkomst gaat naar nieuwe 
gemeente en college en gemeenteraad.  

 Concept notitie "hoe samenwerken tussen gemeente Land van Cuijk en Dorps- en 
wijkraden" besproken.  Nog geen juridische grondslag onder dit document.  
 

Openbare ruimte en verkeer 

 Overleg met Gemeente: begroting nu beleidsarm, veel gaat door naar de nieuwe 
gemeente. 

 Extra aandacht voor Molenstraat en Brouwersstraat gevraagd.  
Provincialeweg/Oeffeltseweg wordt bekeken in 2024, bij nieuwe planningcyclus.  
Heiveldsestraat is gereed. 
Plan Overvecht ligt stil, ook geen update.  
Strandje: wel kanshebber is Beugen, dit gaat naar nieuwe gemeente.  
Waterplan Dorpsstraat nog wel aangepakt door huidige gemeente. 

 Waterplan Beugen  
Dorpsstraat gaat op de schop vanaf sportpark; nu gemengd riool, wordt gescheiden. In de 
Molenstraat wordt het straatwerk vervangen. Wij als dorpsraad initiëren een werkgroep. 
Bij de huis aan huis gehouden enquête hebben 45 van de 100 mensen gereageerd.  
Enquête was goed, waarvoor complimenten. Deze staat op de website. Reacties nu 
bundelen, dan projectleider uitnodigen om de gestelde vragen te beantwoorden. 
Uitvoering moet eind volgend jaar klaar zijn. Overleg met aanwonenden voorbereiden.  

 Dorpsraad heeft nog “50” stickers liggen. Veel nuttige reacties hierover ontvangen. De 
snelheid moet omlaag.  

 Idee "QR-wandeling door Beugen". Een dorpsgenoot heeft het idee gelanceerd om een 
aantal QR-punten te zetten in Beugen. Als mensen die code scannen krijgen ze een podcast 
te horen met verhalen over Beugen. Budget zal meevallen. Inwoner heeft hier hulp bij 
nodig. Stap 1 is het opschrijven van de punten en de telst. Daarna maken we een aantal 
prototypes.  

 Entree Beugen met bloembollen: wordt vervolgd.  

 Oproep/vervolg WIU 2022: Onduidelijk is of er in de nieuwe gemeente nog een WIU is? 
Oktober even afwachten, dan krijgen we de oproep meestal.  

 Voormalig Overvecht terrein (overleg 17-02-2021). Reactie brief niet ontvangen door de 
gemeente. Wel kort contact geweest. Zwerfafval, overlast en zorghotel in de gaten 
houden.  

 MFC Het Kruispunt: fietsen, fontein, parkeren. 
Voorstel voor fontein bij het kerkplein besproken. Gemeente zegt dat het een kansloze 
missie is i.v.m. legionella. Naast aanleg hoge kosten voor onderhoud en bestrijding 
legionella. Gemeente wil geen verantwoordelijkheid op dat gebied.  

 Parkeren: met Beugense ondernemer in gesprek over parkeerproblematiek.  

 Fietsen parkeren bij MFC onder de leibomen, in overleg met MFC en Gemeente. Grond is 
van gemeente. Fietsen staan nu overal. Fietsenrekken (nietjes) plaatsen bij leibomen.  
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Zorg en Welzijn (Reggy) 

 Status huiskamerproject: Start op 21 september. Gastheren en vrouwen zijn er ook al.  

 Status pannenkoekendag: 18 maart 2022, in overleg met basisschool.  

 Verenigingenavond plannen 

 Kern met pit: Leuk initiatief, in De Info plaatsen.  

 Inventarisatie Buurtverenigingen in Beugen besproken.  

 Culturele verenigingen met school: in gesprek 

 VKKNB wil deelnemen aan ons overleg.  

 VKKNB heeft uitleg gegeven over idee dorpsondersteuner .  
 
Financieel (Ronald) 

 Bijdrage Dorpsblad De Info besproken  

 Drie verzoeken ontvangen voor financiële bijdrage vanuit de dorpsraad. Twee toegekend 
(onder voorwaarden) en één afgewezen.  

 Raboclubactie besproken. We nemen deel met als doel de vergroening van het schoolplein.  
 
Overig  

 Verzoek raadslid CDA voor deelname aan openbaar overleg. 

 Update verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt: nog geen vervolg  

 Gebruik Dropbox/OneDrive/NAS besproken  

 Zonnepanelen: 47 personen aangemeld voor het Beugense traject, waarvan 23 
gerealiseerd. Uitstekende scores was ons betreft.  

 Schoolplein: school heeft uitstekend werk gedaan en budget geregeld. Verdubbeling van 
dat budget kan uit het 'potjeje' Land van Cuijk.  

 
Actielijst, rondvraag  en afsluiting 

 Besproken resterende punten actielijst vorige overleg 

 Welkomstpakket besproken. Nieuwe gidsen Welkom in Beugen worden gemaakt.  

 Subsidieregeling klimaatbestendige maatregelen besproken.  
  

 


