
Dorpsraden en SWL ontvangen 
budget voor ondersteuning 
vrijwilligersinitiatieven 
LAARBEEK - De gemeente Laarbeek heeft de drie dorpsraden en Stichting Welzijn Laarbeek 
(SWL) voorzien van een budget waarmee zij vrijwilligersinitiatieven in de kernen kunnen 
ondersteunen. Op deze manier hoopt de gemeente initiatieven, die de leefbaarheid en 
samenhang in de kernen ten goede komen, een extra impuls te geven. Het budget bestaat 
uit een vast bedrag van € 2.500,- aangevuld met een bedrag per inwoner. Dit budget is 
in beheer gegeven van de dorpsraden, aangezien het behoud van de leefbaarheid een 
speerpunt van de dorpsraden is en zij een goed beeld hebben van wat er leeft in hun kern. 
Omdat de dorpsraad in Beek en Donk momenteel nog in oprichting is, zijn de middelen 
voor deze kern in beheer gegeven van SWL. 
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de specifieke ideeën en projecten, heeft de 
gemeente slechts enkele criteria opgesteld waaraan de initiatieven moeten voldoen. De 
dorpsraden en SWL mogen deze naar eigen inzicht aanscherpen. Samengevat komt het 
erop neer dat het om nieuwe (eenmalige) initiatieven gaat die op het terrein van de leefbaarheid 
en samenhang voorzien in een behoefte in de betreffende kern en waarbij de 
vrijwillige inzet van inwoners centraal staat. Eind 2011 evalueert de gemeente deze wijze 
van vrijwilligersondersteuning en wordt bekeken of hiermee in 2012 verder wordt gegaan. 

Goede ideeën zijn welkom! 
Indien u een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw kern te verbeteren, kunt u zich melden 
bij uw dorpsraad of bij SWL. Vervolgens wordt bekeken of uw idee in aanmerking komt 
voor financiële ondersteuning. In Aarle-Rixtel kunt u terecht bij Stichting Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel, telefoon 0492 381 696 of e-mail: info@dorpsplatform.nl. In Beek en Donk bij 
Stichting Welzijn Laarbeek, telefoon 0492 328 800 of e-mail: stichting@welzijnlaarbeek.nl. 
Bij de Vereniging Zorg om het Dorp, telefoon 0499 840 525, e-mail: dorpservicecentrum@ 
onsmail.nl kunt u terecht voor de kern Mariahout. Dorpsraad Lieshout kunt u telefonisch 
benaderen via 06 3877 5775 of via e-mail: info@dorpsraad-lieshout.nl. 


