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Welkom en opening: 
Iedereen wordt van harte welkom geheten door de voorzitter. 14 November 2019 is de laatste 
openbare vergadering geweest, i.v.m. corona is 2020 overgeslagen. Ongeveer 25 personen 
nemen deel aan de vergadering, buiten het bestuur van de dorpsraad.  

 
Algemene ontwikkelingen: 

 Nieuw binnen het bestuur is Giel Ermers. Hij houdt zich bezig met de portefeuille 
openbare ruimte. Er is nog een vacature voor sport en cultuur.  

 De volgende werkgroepen zijn actief binnen de dorpsraad: Zorg & Welzijn, 
Duurzaamheid, Wonen, Jeugd @ Jongeren, Bestuurlijke Vernieuwing, Openbare Ruimte, 
Kermis en Culturele Verenigingen. 

 KernenCV: er is een Bouwteam samengesteld met 14 afgevaardigden uit Beugen. Dit op 
verzoek van de Gemeente; waar wil Beugen focus op hebben de komende jaren? Na 
brainstormsessies weten we o.a. dat de samenhang in Beugen goed is. De ligging is goed 
en mooi. We hebben alles wat een dorp moet hebben. Ook de samenhang is goed. 
Iedereen is welkom in ons dorp. Er zijn toch ook dreigingen/focuspunten zoals 
woningtekort voor jongeren en ouderen. Ook de bestuurlijke kant van verenigingen 
blijft lastig. Verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Ook het behoud van onze kerk en 
de lagere school is belangrijk. En ons dorp moet aantrekkelijk blijven voor de jeugd.  Op 
de site Ons.landvancuijk.nl is hierover alles te vinden. Alles cijfers en plannen staan hier 
beschreven.   
Vraag Frans Brienen: is er een beeld uitgekomen hoe groot Beugen zou moeten zijn 
over 10 jaar? Wens is om naar 2.000 a 2.100 inwoners toe te gaan, nu 1850. Dit lijkt 
voor de komende jaren een ondergrens te zijn om zelfstandig een school te kunnen 
houden en het verenigingsleven gezond te kunnen houden. Voor uitbreiding van het 
aantal inwoners is uitbreiding van het aantal woningen nodig.    

 
Wonen: 
Ellen Punt licht 2 locaties toe die in ontwikkeling zijn: Brouwersstraat en Lange Heggen West. 

 Brouwersstraat is een particulier initiatief. Het schetsontwerp wordt besproken. De 
komst van 6 woningen is door de gemeente uitgesproken en goedgekeurd. De wens is 
echter 9 levensloopbestendige woningen.   

 Lange Heggen West: hier komen in totaal 27 woningen: 7 huurwoningen door Mooiland, 
6 vrijstaande en 6 half vrijstaande koopwoningen, en 8 koopwoningen ontwikkeld door 
Van der Voordt. Door een wijziging in het plan moet het inrichtingsplan weer worden 
aangepast. De verwachting is dat in januari begonnen kan worden met de kaveluitgifte 
als er op dit gewijzigde plan geen bezwaren meer komen. 
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 Vraag Toon Strik: het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld. Zijn de huurwoningen 
definitief? Nee, nog niet. De mogelijkheid is nog 2 vrijstaande woningen en een 2 
kapper te plaatsen als de woningstichting geen interesse heeft. Dit lijkt echter wel het 
geval te zijn.   

 Dringende oproep nieuwe bouwlocaties:Volgens de Gemeente ligt er nog veel 
particuliere grond waar gebouwd kan worden. Dit moet eerst in kaart gebracht worden.  
Wij als Dorpsraad hebben geen invloed op uit te geven grond, dat doet de gemeente. 
Wij kunnen er alleen op wijzen dat er woningnood is. Wij hebben er alles aan gedaan.  

 Aanvulling Frans Brienen: 4 jaar gelegen al gesproken over bouwen en concrete ideeën 
neergelegd, deze zijn nog steeds in behandeling. De besluitvorming hebben wij als 
dorpsraad niets over te zeggen, dat ligt bij de gemeente. Duurt het straks met de 
nieuwe gemeente nog langer? Dat moet juist niet.  

 Andre Peters: er zijn ook ondernemers in het dorp die naar het industrieterrein zouden 
kunnen. Wij zouden graag willen, eentje staat er wel voor open. Hier moet een goed 
bod onderliggen, echter dit bod wordt nog niet gedaan. De grond is geen eigendom van 
de gemeente.  

 
Openbare ruimte: 
Giel Ermers stelt zich voor en licht deze portefeuille toe.  

 Afsluiting Brouwersstraat: dit was een initiatief van de aanwonenden. Er was overlast 
door sluipverkeer, ook de kwaliteit van de straat is erg slecht. Is gerealiseerd, zij het nog 
wat lelijk. Bij de totale herinrichting wordt dit fraaier gemaakt.  

 Vraag: Waarom in Dorpsstraat geen aanpassingen? Hier komen grote 
vrachtwagen/tractoren door heen. Dit is bij de gemeente neergelegd. Er komen wel 
maatregelen, waarschijnlijk geen verbod maar wel ontmoediging.  

 DSI: de dynamische snelheidsindicator rouleert ongeveer iedere 5 weken in de 
Molenstraat, Oeffeltseweg, Hagelkruisstraat, Dorpsstraat bij sportpark en Dorpsstraat 
bij school.  Als men ziet dat de batterij leeg is graag doorgeven.  

 Waterplan: dit is het grootste project voor Beugen de komende jaren qua 
infrastructuur. Het plan voor de Dorpsstraat: dit betreft vernieuwing riool en aanleg 
infiltratieriool, en een herinrichting voor de Molenstraat en de Dorpsstraat.  Niet al het 
water zal geborgen kunnen worden, wel een groot deel. Hiervoor is een werkgroep 
opgericht. Zij geven input aan de gemeente. Ook de resultaten van de enquête zijn 
teruggekoppeld aan de gemeente. Zij hebben daar een ontwerp op gemaakt. Er zullen 
nog bewonersavonden worden gehouden eind 2021. Realisatie klaar eind 2022. Er 
wordt ook water geborgen in wadi’s: grasveldje bij de school en bij het jeugdhuis. Wij 
zijn betrokken bij het project, bij de uitvoerig is de aannemer verantwoordelijk. Bij 
problemen kun je deze altijd melden.  

 Fietsenstalling centrum Beugen: hierover is overleg met het MFC, Het Posthuis en van 
Oijen. Het ziet er naar uit dat er een fietsenstalling aan de zijkant van het MFC komt. 
Voorstel gemeente afwachten, staan er in elk geval positief tegenover.   

 Mc Donalds en voormalig terrein AV/Overvecht: zwerfafval: hierover is overleg geweest 
met de gemeente. Mc Donalds is aangesproken hierover door zowel gemeente als 
politie. Medewerkers Mc Donalds houdt dagelijks een flinke ronde rondom het 
restaurant bij. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers, waarvoor hulde, de afval prikken. 
Betreffende de overlast van jongeren alhier is er contact geweest met de politie. Er zijn 
weinig signalen van overlast ontvangen. De jongerenwerkers zijn hiervoor te 
benaderen. De doorgang naar het Transportcentrum is afgesloten voor fietsers om 
gevaarlijke situaties te voorkomen. Er vinden regelmatig controles plaats. Vooralsnog 
geen signalen dat dit uit de hand loopt. Ontwikkeling terrein Overvecht/AC ligt stil. Er 
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was een investeerder echter deze is afgehaakt. I.v.m. corona nu ook een slechte tijd 
voor investeringen.   

 WIU (Werk In Uitvoering): het format van de WIU was een werkbare oplossing waarmee 
de gemeente budget had om een aantal zaken op te pakken die vanuit de kernen 
geopperd werden. Vraag is of dit concept gehandhaafd blijft met de nieuwe gemeente. 
Lijst met WIU wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe input vanuit het dorp en dan 
ingediend bij het College. De terugkoppeling wordt gepresenteerd in de Info en op de 
website. Een voorbeeld dat ingediend is via de WIU is de vraag over de mogelijkheid van 
een zwemstrandje bij de haven. Hier wordt serieus over nagedacht. Zo wordt er ook de 
vraag uitgewerkt om renovatie van een speeltuintje. Hiertoe is al een werkgroepje 
actief.  

 Welkom in Beugen: zijn er nieuwe mensen in de buurt komen wonen, draag ze dan aan 
bij de dorpsraad. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt zorgt voor een bord in de 
tuin en een welkomstpakket.  

 Een bijbehorende dorpswandeling is in ontwikkeling. Hier zijn al meerdere ideeën over 
met input van Wim Huijbers. Paul heeft al 2 keer zulk een rondleiding door Beugen 
georganiseerd met studenten van Cornerstone.   

 
Financieel: 
Penningmeester Ronald Jaegers licht de financiele situatie toe van het boekjaar 2020. De laatste 
tijd weinig uitgaven geweest i.v.m. corona: minder activiteiten en minder aanvragen voor 
financiële ondersteuning.  Via het initiatief “Woar wilde geld vur” zijn aanvragen vanuit Beugen 
van harte welkom. Vraag: opvallend is het hoge bedrag voor vergaderen. Dit betrof 
voornamelijk de bijeenkomst aan het begin van het jaar over duurzaamheid. Deze avond was 
extreem goed bezocht, hier hing ook een prijskaartje aan qua consumpties.  
 
Pauze 

 
Jeugd & Jongeren / Jong Beugen: 
Nicky Ooms licht deze onderwerpen toe.  
Deze werkgroep bestaat intussen uit 9 personen.  De focus ligt op de groep 12 tot 16-jarigen. In 
2020 hadden zich 22 jongeren aangemeld, dit aantal is intussen gegroeid naar 32.  
Diverse activiteiten zijn georganiseerd: o.a. Jumpen in een trampohal, glowgolf en bowlen, 
Highland games, laserschieten en zwemmen bij Centerparcs.  
In coronatijd is er aan de jeugd een opkikkertje gebracht van Rembrandt Boxmeer.  
Er wordt een bijdrage van € 30 per jaar gevraagd. I.s.m. het Jeugdhuus is het budget verhoogd.  

 
Duurzaamheid: 
Marte Nielen licht het onderwerp duurzaamheid toe.  

 Buurkracht: met dit project is er een beeld verkregen van wat de behoeftes zijn en 
Beugen. Er waren 13 leveranciers benaderd waarvan 8 een offertje hebben uitgebracht. 
Soltecs is hiervan uitgekozen als leverancier. Er waren in Beugen 47 geïnteresseerden 
en 24 opleveringen zijn gedaan intussen.   

 Vergroenen en verblauwen schoolplein: dit project loopt in samenwerking met de 
gemeente en de lagere school. Er is een schoolpleincoach. Er is een werkgroep 
samengesteld. Er vinden werksessies plaats met leraren en leerlingen. Dit alles wordt 
bewerkstelligd middels subsidies, sponsoring, fundraising en acties. Er zal gewerkt 
worden met een ervaren schoolpleinontwerpster en lokale groenaannemers. Er komt 
o.a. een zitring waar ook les kan worden gegeven, een natuur ontdekkingspad, een 
zandspeelplek en klimtoestel. Er worden ook speeltoestellen hergebruikt. Voor de 
kosten van onderhoud wordt rekening gehouden in de begroting.   
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Zorg & Welzijn: 
Reggy Janssen licht toe: 

 Huiskamerproject: op 21 september is hiermee gestart, dit idee is gekomen vanuit de 
werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Er hebben zich 10 gastheren/vrouwen hiervoor 
aangemeld. De huiskamer is bedoeld voor mensen die het fijn vinden andere mensen te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Er kunnen ook spelletjes 
gespeeld worden. Tot nu toe gemiddeld 5 bezoekers per keer. Dit project wordt 
ondersteund door de SWOGB. Iedereen is welkom op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het MFC. 

 Pannenkoekendag: in samenwerking met werkgroep zorg en welzijn heeft de school de 
Nationale Pannenkoekendag voor het eerst in Beugen georganiseerd op vrijdag 29 
maart 2019 . Het was een groot succes. Er zijn voor 80 mensen pannenkoeken 
gebakken. De ouderen van Beugen, opa’s en oma’s hebben genoten en de kinderen 
zeker ook. Besloten om hier een vervolg aan te geven. In 2020 en 2021 is er helaas geen 
pannenkoekendag geweest i.v.m. corona. De volgende is gepland op vrijdag 18 maart 
2022.  

 AED bijeenkomst: in het voorjaar van 2022 wordt er weer een AED-bijeenkomst 
georganiseerd. Datum is nog niet bekend.  

 Buurtverenigingen: de werkgroep is bezig te inventariseren welke buurtverenigingen er 
nog zijn en wat deze verenigingen doen. We hopen ze een keer samen te ontmoeten 
zodat er ideeën/ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Contact met je buurtgenoten 
is fijn. Als je elkaar kent, durf je ook sneller een beroep op elkaar te doen en is er ook 
wat meer sociale controle.  

 
Overig: 
Paul Hendriks licht een aantal onderwerpen toe die niet specifiek bij een portefeuille horen:  

 Leuk initiatief was vanuit de buurt de Bakerstreet i.s.m. het Jeugdhuus, de 
Halloweenavond voor de jeugd. De dorpsraad heeft hier een kleine bijdrage geleverd.  

 Kermis: 2 jaar net wel gelukt i.v.m. corona, evenals het Beugen Buiten familiefestival. 

 Lichtboom en verlichting: vorig jaar nieuwe lampen aan de straatlantaarnverlichting. De 
boom heeft wel wat geleden de laatste 2 jaar door vernielingen. Maar is nog 
gerepareerd kunnen worden.  

 
Vragenronde: 

 Kees Hermans: er is gesproken over dat het Jeugdhuus misschien weg zou moeten en 
naar het MFC zou verhuizen? Op dit moment is hier geen enkele aanleiding toe dat het 
over moet. Hier zit ook niemand op te wachten. De gemeente stelt deze vraag wel, dan 
vanuit kostenoverweging. Het groot onderhoud gaat de gemeente steeds verder 
terugdraaien. Maar er zijn genoeg argumenten tegen, o.a. de verkeersveiligheid.  

 Wadi's: opletten als er water in staat qua veiligheid (wadi bij voetbalveld).  
Er blijft niet vaak water in staan. Eerst even afwachten wat voor ontwerp het wordt. Het 
eerste jaar loopt een wadi niet goed door. Toon Strik en Sandra Visscher vullen aan: de 
wadi bij de Klaverkamp staat regelmatig te lang onder water. We gaan dit meenemen 
dat dit beter moet weglopen.  Bij de wadi bij school kom en krattenconstructies in de 
grond volgens het plan, zodat er geen water op blijft staan. 

 
Afsluiting: 
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en uitgenodigd om een drankje te drinken in de 
foyer, rekening houdende met de corona voorschriften.    
 


