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Reggy Janssen 
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Opening en welkom: 
Voorzitter opent de vergadering. Het is een drukke tijd voor de dorpsraad. Ook in de avonduren 
zijn er veel bijeenkomsten geweest de afgelopen maand. Denk aan nieuwbouwplan Lange Heggen 
West, het Were Di cultuurfonds, 't Jeugdhuus, gesprekken met kandidaten voor het bestuur etc.  

 
Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

 Notulen overleg 11 januari 2022 goedgekeurd 

 Agenda vastgesteld  
 

Wonen  

 Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West wordt besproken. 16 Januari was de 
laatste inschrijfdag als geïnteresseerde. 37 Inschrijvingen ontvangen voor de in totaal 12 
kavels; 31 voor de tweekappers, 20 voor de vrijstaande woningen. Dus 14 hebben zich voor 
beiden ingeschreven.   
27 Januari is een brief opgesteld voor meer inhoud voor gegadigden. Het nieuwe 
management van de gemeente wil echter een en ander nog gaan uitzoeken. Daardoor kan 
de brief niet verstuurd worden. Er moet eerst een jurist van de gemeente naar kijken. We 
gaan reclameren bij gemeente. Gaat het bouwrijp maken nu ook langer duren? Er is geen 
beroep ingediend bij de raad van state, dat is goed nieuws.  

 Brouwersstraat: status besproken rondom stedenbouwkundig advies.  
 

Sport en Cultuur 

 Cultuurfonds besproken. Wordt vervolgd.  

 Gesprek culturele verenigingen en MFC het kruispunt: 1 maart 2022.  
 
Openbare ruimte en verkeer 

 Veiligheid Sterckwijck en straatraces besproken en opties voor extra veiligheid.  

 Update waterplan: er is vertraging. De plannen Dorpsstraat en Molenstraat worden 
losgekoppeld i.v.m. subsidies. De Dorpsstraat heeft prioriteit, omdat subsidie eind 2022 
gebruikt moet zijn.  
De ingang van het voetbalveld wordt vervangen. 't Jeugdhuus op de hoogte brengen. 
Parkeerplaats wordt iets ruimer, de groenstrook korter. De tafeltennistafels worden 
verplaatst.  
Telefoon ontvangen van een aanwonende van de Molenstraat. Hij vond het onprettig niet 
betrokken te zijn bij de werkgroep waterplan. We hebben uitleg gegeven hierover. Wordt 
verder met de werkgroep besproken.  

 Update fietsenstalling MFC: in bestelling, nog niet geleverd.  

 Borden invalswegen Beugen: zaterdag 19 februari worden deze geschoord.  
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 Nuts werkzaamheden: er wordt veel door leidingen gegraven, dus ook veel storingen 
geweest. Glasvezel ligt erg ondiep. Afstemming tussen partijen is niet gelukt.  

 Mulitfunctioneel beweegpark besproken.  
 

Zorg en Welzijn  

 Pannenkoekendag: gepland op 18 maart 2022 

 AED oefenavond: gepland 20 april 2022  

 Contact VKKNB voor rol dorpsondersteuner besproken 
 

Duurzaamheid  

 Korte update schoolplein besproken. O.a. crowdfunding en kraskaarten  
 

Kernendemocratie  

 Contactfunctionarissen Wijk- en dorpsraden gemeente LvC zijn bekend.  

 Laatste publicatie kernenCV: We zetten artikel van de gemeente in De Info 

 Afspraak maken contactfunctionarissen voor volgende overleg.  
 
Jeugd en Jongeren  

 Ondersteuning kernteam/jeugdwerkgroep jeugdhuis . Overleg geweest met voorzitter 
Jeugdhuus. Plan voor verbetering gemaakt.  

 Plan oliebollenfonds: is in ontwikkeling via bank  

 Verlichting pannaveld. Financiële berekening is ontvangen. Daarna realisatie.  
 
Financieel  

 Financieel overzicht 2021 besproken. Saldo gestegen door weinig activiteiten in het dorp.   

 Bijdrage schoolplein kan betaald worden.  
 
Bezetting dorpsraad  

 Vervanging voorzitterschap per 5 november 2022: gesprek kandidaat gehad.  

 Vervanging rol secretariaat en portefeuille Zorg en Welzijn besproken.  
 

Overig  

 In memoriam geschreven en een bloemetje namens de Dorpsraad is naar Jacqueline 
gestuurd. Graag allen deze in memoriam goed doorlezen en verbetersuggesties mailen.  

 Vereniging Kleine Kernen sluit de komende periode ergens aan  

 Bekijken Dropbox/OneDrive als gezamenlijke schijf 

 Opbrengst kalender Beugen besproken en plan.  
 

Actielijst en afsluiting 

 Actielijst vorig overleg besproken 

 Idee voor after-corona dorpsbrunch  


