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Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
11 januari 2022 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen,  
Ronald Jaegers, Nicky Ooms, Giel Ermers,  
Hanny Hendricks 
Marte Nielen, Ellen Punt 
Via Skype 
 

 

 
Opening en welkom: 

 Opening 
 

Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

 Vaststellen notulen vorige overleg: Vastgesteld, met kleine aanpassing mailadres  

 Agenda vastgesteld  
 

Wonen  

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West besproken. Op 5 januari bijeenkomst 
geweest met mensen van vorige CPO traject. Zij willen hun expertise inzetten voor de 
komende CPO. Reglement van Rijkevoort is opgevraagd. Klaar om de nieuwe CPO op te 
zetten. 16 Januari a.s. is het moment dat gegadigden zich ingeschreven moeten hebben. 
Dit betreft dan alleen de kavels voor de CPO. Indien er meer gegadigden zijn dan aanbod 
zal loting toegepast worden. Er zijn veel inschrijvingen. Wat betreft de kavels van Van de 
Voordt: deze gaat zelf woningen bouwen en daarna verkopen. Hier is verder nog weinig 
over bekend.  
 

Sport en Cultuur 

 Beëindiging Muziekvereniging Were Di per 01-01-2022. Het afscheidsconcert zou 9 januari 
zijn. We weten niet of dit na corona nog gehouden zal worden. Were Di heeft contact 
gezocht met ons om te bekijken hoe de beëindiging het beste gedaan kan worden. Overleg 
volgt hierover met 2 personen van Were Di en 2 van de dorpsraad.  

 Were Di en lagere school praten over overname van de instrumenten.  
 
Openbare ruimte en verkeer 

 Lijst WIU (Werk In Uitvoering) 2022 gemaakt 
1. Paden de Vilt liggen er slecht bij.  
2. Constructie voetgangers en fietsers vanaf “Masenheym” naar rotonde Maasdijk  
3. De driehoek bij “De Kuul” aanpassen richting Sterckwijck  
4. Groen Lange Heggen richting blokken van BK en Mola. Is volgens besluiten gedaan.  
5. Aanvraag speeltuintjes Boogschuttersstraat verfraaien.  
6. Zwemparadijs aan Maas. 
7. Bord bij rotonde: overstekende fietsers. 
Lijst wordt opgestuurd naar de gemeente 

 Paaltjes op de dijk bij "kwekerij Vink" zijn omlaag. Men gaat met de auto de dijk op.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Pannaveldje jeugdhuis ligt er heel slecht bij. Het kunstgras is goed, maar de omheining en 
baskets zijn flink kapot. Meenemen in WiU.  

 Fietspad naar Boxmeer: zijn er mogelijkheden voor extra ruimte voetgangers. Op dit 
moment denken we dat het niet realiseerbaar is.  

 Update Waterplan: plan werkgroep inleveren bij gemeente. Kunnen als werkgroep 
aangeven waar parkeerplaatsen en groen moeten komen. Dan komt ontwerp en hopelijk 
eind januari/begin februari bewonersavonden. Waarschijnlijk digitaal.  

 Vanuit aanwonenden bericht over projecten in de Dorpsstraat en overlast voor bedrijven 
daar. Niet bereikbaar door werkzaamheden. Brabant Water gaat deze week al beginnen. 
Ook brief gehad van Enexis dat zij binnenkort starten. Er is contact opgenomen met de 
netbeheerders, maar men staat machteloos hierin. Dus de weg gaat sowieso 2 keer open.  

 Update Fietsenstalling MFC besproken.   

 Update Borden invalswegen Beugen besproken  

 Papierbak, vraag van inwoner besproken.  

 Bord en pakket "Welkom in Beugen" besproken.  

 Mail ontvangen en besproken vanuit beheerders molen betreffende de bereikbaarheid van 
de molen bij reconstructie Molenstraat.  

 Fietstunnel Aeldrom ligt er slecht erbij. Dit ligt bij Rijkswaterstaat. Communicatie verloopt 
erg slecht. Gemeente heeft onlangs wel de lampen gereinigd.   

 DSI. Bekijken hangen buitengebied Beugen.  
  

Kernendemocratie  

 Document LvC Programma informatiebijeenkomst kernendemocratie besproken.  
Conclusie: gemeente gaat komend jaar kijken hoe de samenwerken met dorps- en 
wijkraden verloopt. Er is ook veel verschil in de dorps- en wijkraden zelf, moeilijk om 
standaard afspraken te maken. Dit gaan we leren in 2022. 

 
Jeugd en Jongeren  

 Acties t.b.v. toekomst kernteam/jeugdwerkgroep Jeugdhuis. Er stond een afspraak op 7 
januari om met de jeugd te babbelen, echter ivm de corona maatregelen was dit niet 
mogelijk. Overleg volgt binnenkort, ook met voorzitter.   

 Plan oliebollenfonds en lampen pannaveld zijn nog niet in behandeling 
 

            Zorg en Welzijn 

 Er is interesse in de rol van dorpsondersteuner. Evert van Schoonhoven van de VKKNB kan 
hierover info geven, sluit echter alleen aan als we fysiek vergaderen. Hij zal separaat 
benaderd worden voor nadere info betreffende deze rol.  

 
Overig  

 Update verenigingen irt MFC het Kruispunt: afspraak volgt.  

 Nieuwe voorzitter per 5 november 2022. Kandidaten benaderen.  

 Kalender Beugen: besproken welke vervolgstappen er gezet worden met de opbrengst . Er 
zijn nog enkele kalenders over. Oproep doen in de Info via makers.  

 Vlag hijsen nieuwe gemeente: Op 15 januari zal de lichtboom weggehaald worden en zal de 
vlag gehesen worden.  

 Beugen Buiten: Kostenopgave gekregen en verzoek financiële ondersteuning besproken.  

 Jaarstukken zijn klaar en worden bekeken. Staan volgend overleg op de agenda.  
 

Actielijst en afsluiting 

 Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg 


