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Aanwezig: 

Te Gast: 

Verhinderd:   

 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
10 oktober 2022 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen, Ronald Jaegers, Marte Nielen 
Evert van Schoonhoven, voorzitter VKKNB 
Ellen Punt, Giel Ermers, Nicky Ooms 

 

 
Opening en welkom 
Speciaal welkom aan Evert.  
 
Intro Dorpsraad en Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant 

• Voorzitter Dorpsraad Beugen geeft een beknopte weergave van de organisatie van 
Dorpsraad Beugen en van het dorp Beugen, om Evert een beeld te geven hiervan.  

• Evert geeft presentatie over VKKNB. Zie bijlage. Interessante onderdelen: 

− Brabant kent 2,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 500.000 in een dorp wonen 

− Maak meer gebruik van de omgevingswet; als burger zelf plannen maken 

− Maak bij de gemeente duidelijk welke ambitie we als dorp hebben 

− Right to Challenge: je kunt de gemeente vragen taken over te dragen aan inwoners, 
tegen een vergoeding.  

− WMO kan wellicht meer financiële ondersteuning bieden aan onze activiteiten.  

− Denk goed na over structuur van een dorpsraad. Mensen in werkgroepen krijgen is 
veel makkelijker dan mensen in bestuur krijgen. Zorg dat je de structuur omdraait: 
de werkgroepen nemen de besluiten op hun portefeuille. Het bestuur hangt onder 
de werkgroepen en is faciliterend. Daarnaast is het bestuur schakelpunt richting de 
gemeente.  

− Neem de betreffende wethouder minimaal 1 keer per jaar mee in een 
‘dorpsschouw’. Laat zien wat er gaande is.  

− Voorbeelden dorpsplannen en onderzoek naar dorpshuizen wordt gemaild 

• Evert geeft een korte uiteenzetting over de rol van dorpsondersteuner. Zie bijlage.  

− Bij 2000 inwoners moet je denken aan 8 a 12 uur per week  

− Betreft een rol op MBO of HBO niveau 

− Rol gaat vooral over vertrouwen en verbindingen leggen 

− Gemeente kan deze rol financieren uit bijvoorbeeld de WMO 

− Huisartsen kunnen een rol spelen, o.a. in doorverwijzing.  
 
Agenda en verslag vorig overleg 
Agenda wordt aangevuld en verslag van het overleg van september wordt vastgesteld.  
 
Wonen 

• 11 oktober komt de kavelverkoop van de 12 kavels aan Lange Heggen West te Beugen in De 
MaasDriehoek en op de gemeentesite te staan.  

• Inschrijven kan vanaf 13 oktober 2022 en loopt tot en met 10 november 2022. 

• Wij ontvangen de publicatie op 11 oktober zodat we in De Info kunnen plaatsten  

• Onze lijst met geïnteresseerden zullen we apart informeren.  

• Met volkshuisvesting bezig met Tiny Houses, lijkt nog niet makkelijk te kunnen in Beugen 

• Masterplan wonen nog niet ontvangen van wethouder Maarten Jilesen  
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Algemeen 

• Input leveren voor de Openbare vergadering van 7 november.  

• Het leefbaarheidsfestival in Beers op 3 oktober is bezocht door de voorzitter, samen met 
een geïnteresseerde inwoonster van Beugen.  
 

Openbare ruimte en verkeer 

• Wijziging voorrangssituatie Voordtstraat wordt in goed overleg teruggetrokken. Er is geen 
draagvlak voor het voorstel dat de gemeente gepresenteerd heeft. Ook redelijke 
(betaalbare) alternatieven konden er op deze termijn niet gevonden worden. Afgesproken 
is om de situatie na de werkzaamheden in de Dorpsstraat en Molenstraat af te wachten. Als 
het daarna nog wenselijk is om de situatie bij de Voordstraat te wijzigen, dan moet er een 
nieuw plan gemaakt worden, maar dat is ingrijpender en kostbaar. Op dit moment is dat 
niet haalbaar. 

• Waterplan Dorpsstraat wordt dinsdag 11-10 aan de werkgroep gepresenteerd en hopelijk 
vlot daarna aan de aanwonenden.  

• Pannaveldje en andere zaken is voor gemaild naar Gemeente. Nog geen tegenbericht.  

• Bewoners van de Brouwersstraat hebben een brief van de gemeente gehad dat men wil 
beginnen met het aanleggen van kleine wadi’s of iets dergelijks om de wateroverlast te 
beperken. Dit is in de ogen van de bewoners een pleister i.p.v. een goede oplossing. 
Dorpsraad is er niet over geïnformeerd. Voor bewoners kwam de brief ook als een 
verrassing. Bewoners vragen om een integrale oplossing en gaan erover in gesprek met de 
gemeente. Ze hebben een afspraak op 6-10.  

• We gaan naar de raadsvergadering over het integraal veiligheidsplan.  
 

Duurzaamheid 

• Plan collectieve inkoop groen dak en afkoppelen regenafvoer: flyer wordt gemaakt en 
inventarisatie geïnteresseerden wordt gestart.  

• Schoolplein nadert afronding.  

− Nog niet bekend of het plein openbaar beschikbaar wordt. Er zijn voor- en 
tegenargumenten. Marte zal trachten het openbaar te krijgen.  

− Inspectieronde start binnenkort, zodat alles veilig is.  

− Sponsoren worden bedankt 

− Opening zal in het voorjaar zijn.  
 
           Financieel  

• Contact met Beugen Info volgt zsm over hulp bij financiële zaken.  

• Afspraak met een notaris zal ingepland worden voor een update van onze statuten.  

• Beschikking subsidie ontwikkeling kernendemocratie kan lastig ingezet worden voor een 
onderzoek naar diverse woningmogelijkheden in Beugen.  

 
Bezetting dorpsraad 

• Een aantal mensen zijn gevraagd om bestuurslid te worden van de dorpsraad. Tot nu toe 
nog niet succesvol.  

• Binnenkort bespreken oude en beoogd nieuwe voorzitter over de overdracht van het 
voorzitterschap  

 
Actielijst vorig overleg en rondvraag 

• Bespreken resterende punten actielijst vorig overleg.  
 

 


