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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
Verhinderd:   

 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
19 september 2022 
 
Paul Hendriks, Giel Ermers, Reggy Janssen, Ronald Jaegers,  
Marte Nielen, Nicky Ooms 
Ellen Punt 

 

 
Opening en welkom 
Speciaal welkom aan de beoogd nieuwe voorzitter. Hij is vandaag te gast.  
 
Agenda en verslag vorig overleg 
Agenda wordt aangevuld en verslag van het overleg van 13 juni wordt vastgesteld.  
 
Wonen 

• Wederom contact gehad met de gemeente. Status is besproken binnen voormalige 
werkgroep CPO. Gemeente wil een tender uitschrijven. Dorpsraad zou daar als CPO op 
kunnen inschrijven. Dit wordt echter afgeraden i.v.m. de risico op misgrijpen, waardoor 
Beugenaren zelfs nog meer benadeeld worden. Daarop is besloten dat de kaveluitgifte 
volledig door de gemeente uitgevoerd gaat worden.  

• Mogelijk heeft een laatste wetswijziging nog impact op de status, maar dat ligt aan de 
snelheid van de wetgeving. Momenteel verdiepen we ons er in en dan zal een mail 
gestuurd worden naar de gemeente.  

• Wethouder Jilesen zou bouwplannen en onderzoeken mailen naar ons. Navraag doen.  
 
Algemeen 

• Ateliersessie Gemeente LvC bezocht. Hier waren afgevaardigden van diverse dorpsraden 
aanwezig. Voor de gemeente was dit het moment om vanuit de inventarisatiefase met de 
bouwteams de overdracht te doen naar de ambtelijke organisatie. Geen specifieke actie 
benodigd hierna. Wel is besproken dat we één keer per jaar het ‘recht’ hebben op een 
gesprek met het college van B&W.  

• De gemeente heeft de dorpsraden uitgenodigd voor een officieel overdrachtsmoment van 
de kernen-CV’s. Wij nemen hier niet aan deel.  

• In Beers wordt op 3 oktober een leefbaarheidsfestival georganiseerd. We zullen daar 
aanwezig zijn met een aantal mensen.  

• Openbare vergadering van 14 oktober wordt verzet naar 7 november. Voorbereidingen 
worden getroffen. 
 

Openbare ruimte en verkeer 

• Wijziging voorrangssituatie Voordtstraat wordt opnieuw bekeken. Aanwonenden hebben 
nog zorgen en bezwaren, zeker rondom overstekende fietsers. Wordt in nader overleg met 
gemeente en betrokkenen invulling aan gegeven.  

• Gemeente heeft terugkoppeling gegeven op de ingediende plannen van de WiU. Deze is 
integraal gepubliceerd op de website van www.beugen.info en tevens samengevat in de 
huis-aan-huis versie. 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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• Gemeente heeft de Dorpsraad uitgenodigd voor het bijwonen van een bijeenkomst over 
een Integraal Veiligheidsplan. Vraag is wat de meerwaarde is om daar bij te zijn. Het gaat 
over sociale veiligheid. Bekeken wordt of we hieraan deelnemen.  

• Waterplan: ontwikkelingen zijn zorgelijk qua tempo en financiële haalbaarheid. Gemeente 
zal om duidelijkheid gevraagd worden.  

• Mogelijke komst arbeidsmigranten naar Rijkevoort (Beugen). Plan is om er maximaal 240 
arbeidsmigranten te gaan huisvesten. Besluitvorming is door de gemeente vooruit 
geschoven i.v.m. harmonisering beleid migrantenhuisvesting. Desalniettemin is het bedrijf 
Kafra al met omwonenden in gesprek gegaan in een bijeenkomst bij Riche. Dorpsraad is 
daarbij aanwezig geweest. En er is contact met dorpsraad Rijkevoort en omwonenden. Bij 
de avond was de nodige discussie over het plan en de omvang ervan. Het gaat om tijdelijke 
huisvesting. Vergunning zou zijn voor 10 jaar met optie tot verlenging van 5 jaar. Eerste 
indruk is dat de locatie van de huisvesting niet erg past bij de omgeving. We blijven dit met 
interesse volgen. 

 
Zorg & Welzijn 

• Op 29 juli is er een geslaagde bijeenkomst geweest met de Beugense buurtverenigingen. 
Ideeën zijn uitgewisseld en de buurtpreventieapp is besproken.  

• Nieuwe aanmelding werkgroep Zorg en Welzijn besproken  

• Donderdag 22 september is de bijeenkomst “Sleutel tot Langer Thuis”. Daar wordt aan de 
hand van voorzorgscirkels uitleg gegeven over tips hoe ouderen langer thuis kunnen blijven 
wonen. Sociom regelt dit, KBO en Werkgroep Z&W ondersteunen het. 

• Project huiskamer vanuit de SWOGB/Dorpsraad loopt goed. Na vakantie wordt in oktober 
weer opgepakt. Nieuw is dat (een deel van) de consumpties vanaf nu betaald moeten 
worden. 

• De AED van het Kruispunt is afgelopen zomer succesvol gebruikt. De AED is dezelfde dag 
nog geserviced en kan weer gebruikt worden. De AED moet na gebruik uitgelezen worden. 
Beheer van de AED is nu bij dorpsraad. Volgende keer aan denken na gebruik direct 
afmelden bij Hartslag.nu 

• Besproken: mogelijke projecten voor een HAN student  
 

Duurzaamheid 

• Schoolplein vordert gestaag. Binnenkort officiële opening. Afronding moet voor eind dit 
jaar klaar zijn. Nog niet bekend of het plein openbaar beschikbaar wordt. Er zijn voor- en 
tegenargumenten.  

• Er is deelgenomen aan de energiebijeenkomst vanuit de gemeente. Cuijks voorbeeld CEC is 
er ook bij geweest. Doel van nieuwe projecten is om minimaal 5% van de opbrengsten voor 
de lokale buurt te houden, burgerparticipatie. Er komt een nieuw lokaal omgevingsfonds, 
waar nieuwe projecten een deel van de opbrengsten in moeten storten t.b.v. 
duurzaamheid. Er komt een Nationaal Isolatieprogramma, hier nog niets van bekend. 

 
            Jeugd en Jongeren  

• Dorpsraad heeft de afgelopen periode het kernteam van het Jeugdhuis ondersteund. 
Aanvankelijk goede aanwas en een nieuw bestuur op poten gekregen. Veel leden van het 
nieuwe bestuur geven echter aan weinig tijd te hebben en dat levert de nodige ruis op. 
Eind september is er een nieuwe vergadering met kernteam over hoe nu verder. 

• Financieel wordt er gewerkt aan het Olliebollenfonds. Eigen bijdrage Jong Beugen moet 
omhoog om meer in balans te komen. Er zit een relatief grote bijdrage vanuit 
sponsorinkomsten t.o.v. de eigen bijdrage bij veel activiteiten.  

• Reparatie Pannaveld Jeugdhuus bekijken en regelen 
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           Financieel  

• Samenwerking met De Info wordt besproken.  

• Geen voortgang in de oprichting van het Cultuurfonds.   

• Aanpassing statuten is beoordeeld door Dorpsraadleden. Afspraak met een notaris wordt 
gemaakt.  

• Beschikking subsidie ontwikkeling kernendemocratie kan mogelijk ingezet worden voor een 
onderzoek naar diverse woningmogelijkheden in Beugen. Denk aan inbreiding, tiny houses, 
woningsplitsing in het buitengebied, etc. We gaan bekijken of deze subsidie daarvoor 
gebruikt kan worden.  

 
Bezetting dorpsraad 

• Voorzitter en portefeuillehouder Zorg en Welzijn stoppen na de openbare vergadering (7 
november). Secretaris is sinds een paar maanden gestopt. Personele bezetting van de 
dorpsraad is dus een uitdaging.  

• Diverse mensen worden gevraagd als aanvulling van de dorpsraad. Oproep zal nogmaals in 
dorpsblad De Info worden geplaatst.  

• Overdracht van voorzitterschap wordt besproken, o.a. tijdens de openbare vergadering van 
7 november.  

 
Overig 

• Vereniging Kleine Kernen sluit volgende vergadering (oktober) aan. 

• Gebruik van iDrive als opslagsysteem wordt getest. Opslag huidige archief ongeveer 8 Gb. 

• Liberaal LvC heeft een brief gestuurd over contact met politieke partijen en dorpsraden. 
Reactie is dat zij welkom zijn bij de openbare vergadering, net als alle geìnteresseerden. 

• Wijziging in organisatie kermis wordt besproken.    

• Vergaderdata worden vastgesteld.  
 
Actielijst vorig overleg en rondvraag 

• Resterende actiepunten vorig overleg worden besproken.  

• KBO Bewaarboekje wordt gepresenteerd.  
 

 


