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Ronald Jaegers 

 

 
Opening en welkom 

 
Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

• Vaststellen notulen vorige overleg (14 februari) 

• Agenda vaststellen/aanvullen  
 

Wonen  

• Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West besproken. Na meerdere overleggen met 
de gemeente blijkt er toch geen voorrang gegeven te kunnen worden aan inwoners van 
Beugen. Gemeente informeert gegadigden hierover. Het plan moet opnieuw gepubliceerd 
worden en gegadigden moeten zich opnieuw inschrijven. CPO-vorm was bedoeld om zelf 
een reglement te kunnen opstellen om mensen uit Beugen voorrang te geven. Alle andere 
voordelen van een CPO, zoals subsidies, gelden niet meer, CPO heeft geen meerwaarde 
meer. Rond 25 april checken worden bij de Gemeente hoe ver ze zijn met de vorderingen.   

• Wat betreft de woningen van de particuliere verkoper, hij mag er mee doen wat hij wil. 
Daarop rusten geen beperkingen.  

 
Openbare ruimte en verkeer 

• Collectieve inkoop groen dak/regenton: Enquête gehouden onder inwoners Dorpsstraat en 
Molenstraat: betreft infiltreren rioolwater en afkoppelen regenwater. Dan collectief 
inkopen. 2 Subsidies zitten hieraan: 1 vanuit het waterschap, dekt een kwart van de 
projectkosten. Verder nog het Buurtfonds, deze dekt tot 60 % van de projectkosten. Wel 
gaan we hiervoor ondernemers uit Beugen vragen. In eerste instantie dus Dorpsstraat en 
Molenstraat, maar dit kun je ook breder trekken, voor het hele dorp. Buurkracht kan ook 
weer ingezet worden. Twee personen werken dit uit.  

• Vergroening entree Beugen: gerealiseerd. Ziet er prachtig uit. Artikel in Info gezet.  

• Straatrace/ veiligheid Sterckwijck: brief opgesteld om zorgen kenbaar te maken richting 
politie. Wat verwachten we van politie en andersom? We wachten op reactie op de brief.  

• Update Waterplan/entree Sportpark.  
De ingehuurde projectleider, Sven Broeder, is per 1 april weg bij de gemeente. We hebben 
mail gestuurd naar afdelingshoofd ivm zijn zorgen om de vooruitgang. Een dag later een 
nette mail ontvangen dat er een nieuwe projectleider is gevonden, we zijn ook telefonisch 
benaderd. Helaas zijn materialen moeilijk te leveren. In principe zou dit voor einde van het 
jaar gereed moeten zijn. Eind april, begin mei volgt een bewonersavond, eerst voor de 
Dorpsstraat, daarna de Molenstraat.   

• Het ontwerp voor de Dorpsstraat en omgeving VIOS is klaar, o.a. komt er meer parkeerplek 
bij VIOS. Giel stuurt het ontwerp naar ’t Jeugdhuus ter beoordeling. Ondernemers van de 
Dorpsstraat zijn bij elkaar geweest. Fons Verheijen (Vios), Gertjan Verdijk (ondernemers) en 
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Cor Janssen (Jeugdhuus) maken het eerstvolgende ontwerp op met de Gemeente, als dit 
definitief is volgt weer een bewonersavond.  

• Update fietsenstalling MFC: is geplaatst, wel met de opmerking dat ze eigenlijk dwars 
zouden komen te staan. Maar de gemeente heeft ze anders geplaatst. Eerst afwachten hoe 
dit werkt. Daarna eventueel aanpassing.   

• Welkom in Beugen borden bij de invalswegen zijn heel smerig, vooral het bord bij Lange 
Heggen / Provincialeweg. 7 Mei gaan we de borden schoonmaken.  

• Twee inwoners hebben voorstel gedaan om speeltuin te pimpen. Ook bij De Heggerank is 
een initiatief voor een speeltuintje. Onlangs is Andrea Rouland van de gemeente geweest, 
met een van de initiatiefnemers en de dorpsraad er bij. Andrea ondersteunt het 
speeltuinenplan. Streven is bijvoorbeeld één grote mooie speeltuin te maken. Proces zal 
iets langer gaan duren. Babyschommel aanvraag voor de kleinsten alleen. Kosten €200 voor 
de schommel. Voorstel is dit bij het Bakkerskamp te realiseren. Wij zijn akkoord met 
betaling door Dorpsraad. Natuurlijk, wel hufterproef maken. De andere schommel ergens 
opslaan. We kunnen deze zelf vervangen. Initiatiefnemers zoeken en kopen zelf de 
schommel en dienen declaratie in bij de dorpsraad.  

• Klacht onderhoud bomen en verlaging berm Startwijk Beugen: twee aanwonenden gaven 
aan dat de bomen onderhoud nodig hadden, slechte afwatering berm, onderhoud bomen 
vrij slecht bomen, of wij dat door wilden geven. Klinkt als achterstallig onderhoud, dit kan 
ook via de Gemeente app. We zetten het in elk geval op de WIU voor januari 2023.   

• DSI’s (Dynamische Snelheidsindicatoren) gemeente LvC: er is gebeld met Gemeente, er 
hangen meerdere DSI’s nu. Jan Beekman: intern bij Gemeente is iets niet goed gegaan. 
DSI´s zijn nu weggehaald.  

• Bord bij Haartse Hoeve (over vliegtuigen) ligt half plat. Pinpoint comité gaat dit maken. 
Indien nodig betalen wij de onkosten.   

• Voorstel gedaan bij de lagere school om in de fietstunnel een soort ‘Street art’ te maken. 
Udo van de Zanden vindt dit een goed idee. Verder uitwerken.  

• Idee om het waterspektakel weer te starten. Hieraan kunnen ook buurtverenigingen weer 
meedoen.  

 
            Zorg en Welzijn  

• Contact VKKNB voor rol dorpsondersteuner: Telefonisch contact is niet gelukt. Info is wel 
ontvangen. Erg interessant.  

• Pannekoekendag gehad met 50 senior deelnemers. 18 Personen hebben hieraan 
meegewerkt. €100 Hieraan overgehouden. Dit gaat naar het schoolkamp. Rekening voor 
zaalhuur etc. komt nog, dit is voor de dorpsraad.  

• AED avond 20 april a.s.. 9 Aanmeldingen tot nu toe.  

• Voor het geld van de Beugen kalender moet nog een idee komen voor Jong en Oud.  
Bv BBQ / Dorpsbrunch bij Beugen Buiten.  

• Buurtverenigingen: 2 reacties gehad. Vanuit Boxmeerseweg en Molenstraat. Plan is 
gemaakt  

• Werkgroep wonen, zorg en welzijn is opgeheven. Sociom zocht vrijwilligers om 
voorzorgcirkels (sleutel tot langer thuis project) op te stellen. Contact met Sociom lukte 
niet, toen naar onze werkgroep Zorg en Welzijn geschoven.  Sociom is onlangs bij ons 
overleg geweest. Sandra en Belinda zijn geweest met 2 personen van de KBO: Frans van de 
Zanden en Rob Verwaaijen sluiten aan bij volgende vergadering.  

 
           Duurzaamheid  

• Update schoolplein. Gaat de goede kant op.  Kinderen zijn druk bezig met dingen voor een 
lentefair. 2e Ronde voor benaderen van bedrijven is gestart. Multicopy zorgt o.a. voor 
“kraskaarten”. Opnieuw een verdubbelaar gevonden. Bij crowdfunding moet je het doel 
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halen, anders met het geld teruggestort. Het geld krijgen ze bij elkaar, misschien kunnen 
hier nog andere dingen van gerealiseerd worden.  

 
Jeugd en Jongeren  

• Op 18 maart is een avond geweest met jeugdwerkgroep. Het verzoek was om het kernteam 
meer sturing te geven. Twee personen van de dorpsraad zijn hierbij aanwezig geweest als 
‘aanjager’. 8 Jongeren van de 12 waren aanwezig. De avond was in spelvorm hetgeen de 
jeugd erg leuk vond.  

• Een paar dagen later gesprek met kernteam gehad, bestuur jeugdhuis. Een van de 
jeugdwerkgroepleden heeft verslag gedaan van de avond op 18 maart.  

• In het kernteam (bestuur) zijn daarna lastige punten besproken, bijvoorbeeld over nuttigen 
van alcohol in het jeugdhuis door de Jeugdwerkgroep (die 17 en 18 jaar oud is). Hierover 
zijn de meningen erg verdeeld. Duidelijk is dat we alcoholgebruik door jongeren onder de 
18 jaar formeel gezien kunnen accepteren.  

• Voor de voorzitter is het werk voor ’t Jeugdhuus momenteel te veel, in combinatie met 
werk en gezin. Voorstel is dat Paul en Nicky tot het kernteam toetreden tot aan 
zomerkamp. Ondertussen wordt er gewerkt aan aan een stabiel kernteam (bestuur), maar 
ook aan de Paashazenjacht en Koningsdag. Er zijn mensen benaderd voor versterking van 
het bestuur. Bespreking op 19 april. Misschien op een andere manier het kernteam vorm 
gaan geven.  

• Communicatie tussen jeugd en kernteam moet beter. Ook zullen leden aangesproken 
worden op het niet afmelden etc., persoonlijk.  

• Nicky heeft veel gedaan voor Koningsdag, nu moet de jeugd hiermee verder.  

• Constructie oliebollenfonds en bijdrage aan ‘Jong Beugen’. Gesprek gehad met Geert 
Meulensteen over randvoorwaarden waar je als aanvrager aan zou kunnen voldoen. Er is 
een eerste eenvoudige opzet.  

• Jong Beugen doet aanvraag vanuit oliebolfonds. Besloten is dat wij € 10 per lid sponsoren. 
Ook kunnen ze zelf een activiteit organiseren voor opbrengst.  

• Update verlichting pannaveld: offerte binnen: die is flink hoog! We gaan eerst kijken naar 
een goedkoper alternatief.  

 
Financieel  

• Wijziging onderhoud website Beugen.info: besluit nemen over kosten.  

• Uitbetaling bijdrage kermis: bankrekeningnummer doorgeven.  
 
Bezetting dorpsraad  

• Voorzitterschap wordt in november 2022 overgenomen: kandidaat is er.  

• Statuten moeten verbeterd worden. O.a. verbeteren WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) 

• Vervanging secretariaat per mei 2022: kandidaten? Twee kandidaten worden benaderd.  

• Vervanging portefeuille Zorg en welzijn per november 2022  
 

Overig  

• Update verenigingen irt MFC het Kruispunt: constructieve bijeenkomst 1 maart is geweest, 
wachten nu op profiel kandidatenlijst bestuurslid MFC Het Kruispunt.  

• Rondje Beugen 28 mei 2022: planvorming, datum en akkoord budget. 4 aanmeldingen nu. 
(inmiddels 14).  

• In Memoriam Perry Fillipini en bloemetje dorpsraad. We hebben persoonlijk een bedankje 
gekregen. Onze acties werden enorm gewaardeerd.  

• Dorpsblad de Info – afspraak redactie 07-03-2-22. Technische dingen zijn opgelost. Nieuwe 
sjablonen gemaakt. Alleen mist er nog een fotograaf.  

• Vereniging kleine kernen sluit aan: na vakantie.  
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• Dropbox/OneDrive gebruiken als gezamenlijke schijf? Geen haast.  

• Kalender Beugen: evenement junioren/senioren 

• Cultuurfonds update besproken  
 

Actielijst en afsluiting 

• Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg 
 
           Rondvraag: 

• Schade aan Pannaveldje ingediend bij de WIU, nog geen reactie.  

• Van pingpongtafel een keer foto maken voor aanpassingen ivm waterplan.  

• Rekeningnummer doorgeven voor uitbetaling bijdrage kermis 


