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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Verhinderd: 

Bijzonderheden: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
11 oktober 2021 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Marte Nielen,  
Ronald Jaegers, Nicky Ooms  
Giel Ermers, Hanny Hendricks, Ellen Punt 
Locatie: MFC Het Kruispunt 

 

 
 
Opening en welkom 

 
Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

 Vaststellen notulen vorige overleg: akkoord, geen opmerkingen 

 Agenda vaststellen en aangevuld 
 

Wonen (update via mail) 

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West besproken 
Commissievergadering heeft op 7 oktober hierover vergaderd. De commissie heeft een 
positief advies gegeven aan de Raad. De Raad vergadert 14 oktober en neemt een besluit 
over Lange Heggen West. Er kan vervolgens 6 weken bezwaar aangetekend worden.  

 Oproep aan inwoners van Beugen, met potentiële bouwgrond, zich te melden, vooral voor 
levensloopbestendige woningen zodat er doorstroom in Beugen plaats kan vinden.  

 
Algemeen: 

 Openbare vergadering wordt verplaatst naar maandag 8 november om 19.30 uur. 
Berichtgeving in De Info en op social media aanpassen.  

 Voorbereiding openbare vergadering besproken.  
 

           Openbare ruimte en verkeer 

 Waterplan Beugen: bijeenkomst geweest met werkgroep en gemeente. Ontwerper gaat 
aan de slag waarna toelichting wordt gegeven voor de werkgroep. Ook de deskundige 
stedelijk water komt nog een keer toelichting geven voor de werkgroep. Daarna volgen in 
december bewonersavonden. Dit worden ingepland.  

 Schoolplein; speelveldje wordt ook aangepakt en als waterbuffer ingericht. Verontrustende 
vragen gesteld door de directie van school. Speelveldje blijft beschikbaar voor de school 
om te sporten. Er is contact geweest tussen directie en projectleider. Projectleider van 
waterplan en ontwerper schoolplein zijn met elkaar in gesprek.  

 Fietsenstalling centrum Beugen: nog geen reactie van Udo van de Zanden (Gemeente)  

 Fietsverkeer richting Maasdijk komende uit Beugen besproken. Mensen fietsen vaak over 
de rotonde en/of weten niet waar ze naar toe moeten. Meenemen in de WIU-lijst 2022.  
 

Zorg en Welzijn  

 Huiskamerproject is goed gestart met in de eerste weken gemiddeld 7 bezoekers. Mensen 
komen gezellig koffie/thee drinken en een praatje maken. Er worden spellen gespeeld. Er 
hebben zich vrijwilligers gemeld die als gastvrouw/gastheer willen fungeren. Bij de SWOGB 
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is een wensenlijstje neergelegd wat er nog aangeschaft moet worden. Wordt 1 november 
besproken. Als er geen geld beschikbaar komt wordt er een beroep gedaan op de SSOB 
(Stichting Steunfonds Ouderen Boxmeer). Dorpsraad kan eventueel ook financiële bijdrage 
leveren.   

 Voorzorgcirkels; Sociom wil in de gemeente Boxmeer voorzorgcirkels gaan opzetten en 
vraag vrijwilligers hiervoor om zich te scholen in het opzetten van voorzorgcirkels. De 
werkgroep Zorg en Welzijn gaat hierover in gesprek met Sociom.  

 Werkgroep uitbreiding besproken.  

 Hulp in Nood: PCI (Parochiele Caritas Instelling). Advies aan inbrenger om een artikel voor 
de info te schrijven en wat boekjes neer te leggen in MFC Het Kruispunt.  

 Twee inwoners hebben het idee een kalender van 2022 voor Beugen te maken met elke 
maand een foto van Beugen. Idee besproken en vervolgstappen afgesproken.  

 
Financieel  

 Bijdrage Dorpsblad De Info voor 2021 is voldaan 

 Verzoek tot bijdrage ‘Kijkje in de keuken’: financiële onderbouwing opgevraagd.  

 Verzoek tot bijdrage ‘Beugen buiten’: financiële onderbouwing opgevraagd 

 Verzoek tot bijdrage 'Podium B' afgewikkeld 

 Verzoek tot bijdrage 'Halloween Feest Jeugdhuis/Baker Street' besproken en besluit 
genomen. Tevens besproken wat er nog geleverd moet worden door de organiserende 
groep.  
   

Overig  

 Twee raadsleden nemen deel aan openbaar overleg, doorgeven 8 november 

 5 november komen verenigingen bij elkaar om vervolgstappen te bespreken over 
samenwerking. Twee bestuursleden Dorpsraad zijn daarbij aanwezig 

 Vergaderschema 2022 besproken.  

 Gebruikersraadvergadering MFC Het Kruispunt op 18 oktober. Twee bestuursleden 
Dorpsraad zijn daarbij aanwezig.  

 Schoolplein: stroomversnelling. Ontwerper met ervaring aangetrokken. Er zijn meerdere 
werkgroepen opgericht; werkgroep financieel, werkgroep sponsoring. Er wordt nu een 
vlekkenplan gemaakt door ontwerper en daar kan weer op geschoten worden. Gaat heel 
vlot, goede ideeën voor sponsoring e.d.   

 
Actielijst en afsluiting 

 Besproken resterende punten actielijst vorige overleg 

 Rondvraag 
 

 

 

 

 

 
  

 


