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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Te Gast: 

Verhinderd:   

 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
13 juni 2022 
 
Paul Hendriks, Giel Ermers, Reggy Janssen, 
Hanny Hendricks, Ellen Punt, Nicky Ooms 
Andrea Rouland en Maarten Jilisen (Gemeente Land van Cuijk) 
Ronald Jaegers, Marte Nielen 

 

 
Opening en welkom 
Speciaal welkom aan Maarten Jilisen en Andrea Rouland.  
 
Voorstellen Gemeente Land van Cuijk 

• Voorstelen en rolverdeling. Wat kunnen we van elkaar verwachten? 
Maarten stelt zich voor als gebiedswethouder. Heeft in zijn portefeuille o.a. Financiën, 
economie,  recreatie en toerisme, kermissen en evenementen. En hij is gebiedsmakelaar 
voor de dorpen Rijkevoort, Beugen en Boxmeer. Ook Sterckwijck zit in zijn portefeuille.  

 
Agenda, notulen vorig overleg en actielijst: 

• Notulen vorige overleg 10 mei 2022 worden vastgesteld 

• Agenda wordt aangevuld en vastgesteld  
 
Wonen  

• Stand van zaken nieuwbouw Lange Heggen West wordt besproken. Hierover is op  
23 mei overleg met gemeente geweest met o.a. verantwoordelijk wethouder Bouke de 
Bruin. Na de bouwvakvakantie zou het bouwrijp gemaakt worden en einde jaar klaar.  
Binnenkort is er weer overleg met de werkgroep Lange Heggen West, samen met de 
dorpsraad.  

 
Openbare ruimte en verkeer 

• Besluiten Gemeente over WIU 2021 worden besproken. Terugkoppeling van de WIU wordt 
in De Info gepubliceerd.  

• Update waterplan/entree sportpark besproken. Loopt allerlei vertragingen op bij de 
gemeente. Er lopen allerlei leidingen die mogelijk verschoven moeten worden. Als je iets 
tegen komt en je moet ad hoc iets bestellen, dan loop je uit, want veel is niet leverbaar. Dat 
risico wil men niet lopen. Gemeente gaat 3D scan maken nu van de ondergrond. Dan weten 
ze wat waar ligt.  

• Babyschommel: Geen info. Indieners wordt gevraagd om deze te kopen.  

• Overleg Gemeente over veiligheid Sterckwijck geweest. Probleem is dat er overlast lijkt te 
zijn, maar er komen geen meldingen binnen bij politie of gemeente. Aangegeven in de Info: 
bel het 0900 nummer.  

• Het doorgangetje bij de mc Donalds krijgt een definitieve oplossing.  

• Betreffende onderhoud Startwijk: wel gemaild naar gemeente. Geen reactie ontvangen 
indiener.  

• Welkom in Beugen besproken 
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Zorg en Welzijn  

• Bijeenkomsten buurten 29 juni. Er gaat gekeken worden welke buurten/verenigingen er in 
Beugen nog zijn. Er zijn mensen persoonlijk benaderd. Er zal o.a. gebrainstormd worden 
over wat buurten zoals doen, men kan van elkaar leren. Dit ook in het kader van sociale 
controle en langer thuis blijven wonen. Vooralsnog 12 aanmeldingen ontvangen.  

• 12 juli a.s. volgende bijeenkomst werkgroep, hierbij zal iemand van Sociom aansluiten.   
 

Duurzaamheid  

• Update schoolplein: vordert gestaag. Er komen wel klachten binnen over de boomschors, 
deze geeft vlekken in kleding.  

 
Jeugd en Jongeren  

• Ondersteuning jeugdwerkgroep en formeren Kernteam ’t Jeugdhuis.  
3 Juni Jeugdhuis BBQ gehad met kernteam, dus bestuur, jongeren werkgroep en oliebollen 
werkgroep. Bedoelt om elkaar te leren kennen.  

• In het kernteam is veel veranderd. Veel werk ligt bij dezelfde personen. Bij eerstvolgende 
bestuursvergadering wordt vormgegeven wie wat gaat doen.   

• Jeugdhuis bestaat 50 jaar. Er gaat nog bekeken worden wat hiermee te doen.  Cor Jansen is 
in het zonnetje gezet, is al deze 50 jaar in de stichting, verzorgd/beheerd nog steeds de 
accommodatie, maakt afspraken met bedrijven etc. Hij heeft terecht een “Petje af” beeldje 
ontvangen en een bos bloemen voor zijn echtgenote Tiny. 

• Oliebollenfonds. Wordt binnenkort bekeken.   
 
Financieel  

• Administratie De Info bij Dorpsraad. Bert Wijten heeft lang (60 jaar?) gewerkt bij de Info. 
De Info wil het penningmeesterschap overdragen aan de dorpsraad. Dit moet nog met 
penningmeester besproken worden.  

 
Bezetting dorpsraad  

• Vervanging voorzitterschap per november 2022: voortgang beoogd kandidaat gaat nog 
steeds goed.  

• Overleg 08-06-2022 over statuten.  Deze zijn gemaild. Dorpsraadsleden allen graag in de 
komende 2 weken hierover opmerkingen, verbeter suggesties kenbaar maken, vóór 27 juni 
a.s. Daarna wordt notaris ingeschakeld.  

• Vervanging secretariaat: nog geen vervanging.  

• Vervanging portefeuille Zorg en Welzijn per november 2022: vooralsnog geen kandidaten  

• Oproep in de Info  
 

Overig  

• Rondje Beugen terugblik 29 mei: er leuk gevonden door de deelnemers als ook de 
organisatie. Er was een zeer goede opkomst van 40 deelnemers. Complimenten hiervoor 
aan organisatie.    

• Vervolgstappen KernenCV: bericht van gemeente ter info.  

• Uitnodiging Ateliersessie Gemeente LvC 22-06-2022: Giel zal hiernaartoe gaan.    

• Vereniging Kleine Kernen sluit aan: Data van de vakantie doorgemaild, nog geen reactie 
hierop ontvangen.   

• Dropbox/OneDrive gebruiken als gezamenlijke schijf? Nog niet uitgewerkt.  

• Were Di Cultuurfonds update. Nog niets terug gehoord.  
 
Actielijst en afsluiting 

• Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg.  

• Hanny ontvangt een bloemetje voor haar secretariaatswerk de afgelopen 5 jaar.   


