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Opening en welkom: 

 Iedereen van harte welkom op deze online vergadering.  
 

Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

 Vaststellen notulen vorige overleg(gen): Verslag 11 oktober en 8 november (openbare 
vergadering): geen aanpassingen.  

 Terugblik openbare vergadering (8 november): Goede vergadering, maar qua bezoekers 
rustig i.v.m. corona. 

 Agenda vastgesteld en aangevuld  
 

Wonen  

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West: gewijzigde plan ligt tot en met 11 januari 
ter inzage.  

 Stand van zaken nieuwbouw Brouwersstraat: wacht op aanpassing stedenbouwkundig 
plan.  

 Mensen met potentiële bouwgrond kunnen zich nog steeds melden.  
 

Openbare ruimte en verkeer 

 WIU (Werk In Uitvoering) 2022 
Brief gemeente gekregen betreffende WIU. Hoedanigheid van de WiU verandert 
hoogstwaarschijnlijk. Gemeente Boxmeer wil dat dit proces gehandhaafd blijft bij de 
nieuwe Gemeente LVC. Vóór 15 januari moet de lijst weer ingeleverd zijn.  

 Waterplan: 
Overleg gehad met zowel gemeente als omwonenden en werkgroep, plan wordt nu verder 
uitgewerkt. Woensdag 15 december wordt hierover verder gepraat.  
Bewoners Dorpsstraat hebben brief Brabant Water ontvangen dat de straat op de schop 
gaat om de waterleiding te vervangen. Er is een brief naar de projectleider van de 
gemeente dat dit natuurlijk in één project meegenomen moet worden. Dit signaal is 
vervolgens weer naar Brabant Water gegaan.  

 Vergroening 
Mail terug van Gemeente om invalswegen Beugen te verfraaien. Er zijn bollen ingepland 
langs de weg Voordtstraat naar Dorpsstraat, langs fietspad Ziekenhuis naar Beugen en 
vanaf Oeffeltseweg dorp uit.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Fietsenstalling MFC: overleg gehad met John van Oijen, Andre Peters, Udo van de Zande 
(gemeente). Frans vd Zande en Theo Groothusen (MFC). Wordt naar verwachting op korte 
termijn gerealiseerd.   

 Borden invalswegen Beugen: borden zijn klaar. Nog afspraak maken voor plaatsing.  

 Health Campus: plannen gezien die gemeente heeft daarvoor. Heeft in de krant gestaan, er 
komt voor 3.000 mensen werk. Wij moeten vooral in de gaten houden dat de zaken die 
gerealiseerd of gepland worden op Sterckwijck binnen de afgesproken spelregels vallen, 
zoals geen grote industrie. En de bouw moet voldoen bijvoorbeeld aan het 
beeldkwaliteitsplan.  

 Plan WQ-code route: oppakken en foldertje maken met wandeling door Beugen. Sluit aan 
bij plan van inwoner en de rondleiding.  

 Welkom in Beugen: gaat flink van deur naar deur. Welkomspakketjes worden erg goed 
ontvangen. Afgesproken wordt dat als 1 persoon uit het huishouden van buiten Beugen 
komt het bord geplaatst kan worden.  

 DSI wordt weer verplaatst, batterij is weer leeg.  

 Klachten over fietstunnel “Elderom”: te donker, lekt en begroeiing. Dit is aangekaart bij de 
Gemeente, nog geen reactie.  

 
Jeugd en Jongeren  

 Acties t.b.v. toekomst kernteam/jeugdwerkgroep Jeugdhuis besproken. Hulp aangeboden.  

 Plan oliebollenfonds 
Geld dat verdiend wordt met oliebollenactie van Jeugdhuus wordt breder ingezet voor 
Beugen.  

 Lampen pannaveld: Onderzoek wat mogelijk is.  
 
Zorg en Welzijn 

 Voorzorgcirkel: overleg met Sociom is niet doorgegaan ivm corona.  

 Werkgroep: werkgroep is aangevuld met één persoon. Tweede persoon wordt gevraagd.  
 

Duurzaamheid 

 Werken vanuit de Cloud wordt bekeken.  

 Schoolplein: plan en funding besproken. Lijkt allemaal te gaan lukken.  
 
Overig  

 Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant sluit alleen offline aan 

 Update verenigingen i.r.t. MFC Het Kruispunt (december 2020): november constructieve 
bijeenkomst geweest met verenigingen. WereDi was afwezig. Afspraak gaat gepland 
worden met MFC. Nicky is hierbij aanwezig als afgevaardigde van de dorpsraad.  

 Herm Kersten is bestuurder van MFC geworden in plaats van Wim Kersten. 

 Wijziging bestuur dorpsraad besproken. Dit jaar gaan er drie personen stoppen.  

 Kalender Beugen besproken. Kalenders liggen ook bij oliebollenactie om te kopen.  

 Lichtboom: besloten wordt om geen bordjes te plaatsen “camerabewaking” 

 Vaststellen vergaderdata 2022  
 

Actielijst en afsluiting 

 Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg 
 


