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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Te Gast: 

Verhinderd:   

 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
10 mei 2022 
 
Paul Hendriks, Giel Ermers, Reggy Janssen, 
Hanny Hendricks, Marte Nielen, Ellen Punt, Ronald Jaegers 
Andrea Rouland en Willen Engbers (Gemeente Land van Cuijk) 
Nicky Ooms 

 

 
Opening en welkom 
 
 
Voorstellen Gemeente Land van Cuijk 

• Welkom aan Andrea Rouland en Willem Engbers van gemeente LVC.  

• Voorstellen en rolverdeling. Wat kunnen we van elkaar verwachten? 
Voorstellen dorpsraadleden aan Andrea en Willem.  
 
Willem is contactfunctionaris voor de verenigingen en wijk- en dorpsraden.  
Andrea is de gebiedsmakelaar voor de kernen Boxmeer, Beugen en Rijkevoort.  

 
Willem is dus echt voor de wijk- en dorpsraden contactpersoon. Andrea en Willem houden 
elkaar van alles op de hoogte.  Willem is dus voor ons het algemene en eerste 
aanspreekpunt.  
 

Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

• Vaststellen notulen vorige overleg 11 april 

• Agenda vaststellen/aanvullen  
 
Wonen  

• Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West.   
Overleg 23 mei met gemeente, o.a. wethouder Bouke de Bruin. Gemeente kan niet 
meewerken aan voorrang voor Beugenaren.   

 
Openbare ruimte en verkeer 

• Update waterplan/entree sportpark 
Het duurt lang, einde van dit jaar zou het klaar zijn. Eigenlijk zouden de bewoners nog 
geïnformeerd worden vanuit de projectleider van de gemeente. Zorgen vanuit de 
dorpsraad zijn besproken.  

• Borden invalswegen Beugen schoonmaken: gedaan  

• Bordjes neergestorte piloten 
Ligt nu bij initiatiefnemer. Dorpsraad kan ondersteunen.  

• Speeltuin en babyschommel-idee: babyschommel kan besteld worden. Initiatiefnemers 
gaan dat doen. Andrea heeft info gestuurd betreffende fondsenwerving. Zit ook in WIU.  

 
            Zorg en Welzijn  

• Rol dorpsondersteuner besproken  

• AED avond was weer zeer geslaagd, 15 enthousiaste deelnemers. 
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           Duurzaamheid  

• Update schoolplein 
A.s. Vrijdag van 17 tot 19 uur is er een lentefair georganiseerd door de school.  
Foto’s van de voortgang van het schoolplein worden getoond.  

 
Jeugd en Jongeren  

• Ondersteuning jeugdwerkgroep en formeren Kernteam ’t Jeugdhuis. Status wordt 
besproken. 6 Nieuwe personen in bestuur. Er zijn nu een paar stappen uitgestippeld voor 
de groep, en 3 juni is een kennismaking BBQ  geregeld voor de jeugdwerkgroep en bestuur.  

• Er zijn nu 3 beleidsdocumenten over hoe verhuren we het jeugdhuis, alcoholgebruik (alleen 
boven de 18 als er geen jongeren meer zijn kan het) en jongerenfeest organiseren. Loopt 
nu dus goed.  

• Paashazenjacht ’t Jeugdhuis. Heel goed gelopen, veel opkomst. Perfecte avond gehad.  

• Koningsdag was ook een succes, mooi weer en erg druk.  

• Oliebollenfonds. Even on hold door de vele activiteiten met jeugdhuis.  
 
Financieel  

• Aanpassing statuten en eventueel huishoudelijk reglement besproken. Statuten verbeteren 
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Check doen hiervan, meteen 
meenemen.  

• Rabo Clubsupport aanvragen: nee doen we niet, dan zitten we andere verenigingen in de 
weg en we hebben geen specifiek doel.  

• KVK UBO: mail ontvangen dat het geregeld is.  
 
Bezetting dorpsraad  

• Vervanging voorzitterschap per november 2022: voortgang kandidaat. Binnenkort afspraak.  

• Vervanging Secretariaat en Portefeuille Zorg en Welzijn: kandidaten besproken.  
 

Overig  

• Update verenigingen irt MFC het Kruispunt: bijeenkomst 1 maart.  
Er zijn profielen opgesteld voor wat voor bestuursleden het MFC zoekt. Verenigingen 
kunnen duidelijker aangeven nu wie er zou kunnen passen in zo’n bestuur. Binnenkort 
gebruikersraadvergadering. Hopen dan duidelijkheid hierbij.  

• Rondje Beugen: 28 mei al 22 deelnemers: Gaat als een speer.  

• Vereniging kleine kernen Noord-Brabant sluit aan.  

• Were Di cultuurfonds update.  

• Wekelijks Gemeentenieuws per mail besproken  

• Kermis. Toch weer een grote kermis organiseren. Met alles erop en eraan. Bijdrage van 
gemeente gaat zeker door dit jaar.   
 

Actielijst en afsluiting 

• Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg. Geen bijzonderheden 
 
           Rondvraag: 

• Aanvraag kinderactiviteiten voor Beugen Buiten.  

• Contactmomenten met Willem Engbers afgesproken  

• Andrea, Willem en gebiedswethouder Maarten Jilisen uitnodigen voor jaarvergadering.  
 

 
 
 


