
 

 

Dorpsraadvergadering 

Datum: dinsdag 12 januari 2010 

Tijd: 20.00 uur  

Plaats: Joffershof. 

 

Afwezig met bericht: Bram Verstegen, Huub Geurts, Geertjan van Groenland , 

Theo Achten 

  

Afwezig zonder bericht:  Wim Verhofstad, Wim Geurts 

 

Aanwezig: Jacqueline Roos, Rob Smeets, Bram Verstegen,  Ben Bloemberg, Jan 

Manders, Juul de Bont, Sjaak Verstegen,  Marieke Seuren, Rein Verhoeven 

 

Dorpelingen:  Frans Spiekman , Dhr.  Litjens, Vincent Gerrits 

 

1. Welkom.  

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering. Parkeren 

Grotestaat (Litjens, Gerrits):  Dhr. Gerrits mist zijn conclusies van het 

tellen in de eindpublicatie in Globaal. Van de gemeente Boxmeer en de 

Dorpsraad is geen persoonlijke terugkoppeling uitgegaan naar de bewoners 

van de Grotestraat buiten de publicatie in Globaal. Dat is jammer. De 

buurt is het niet eens met de conclusies in de publicatie. Men wil opnieuw 

overleg met buurt en gemeente om het parkeerprobleem op te lossen. 

Afspraak:  Sjaak Verstegen organiseert overleg met buurt en gemeente 

Boxmeer. Mogelijke oplossingen: afspraak met de buurt parkeer zoveel 

mogelijk achter de Grotestraat, aanleggen van gele verdrijvingsvakken in 

de Grotestraat (waar zouden die moeten komen?).  
 

 

3. Voorwaarden toekenning subsidie vanuit Dorpsraad bespreken en 

vaststellen. De subsidies zullen  worden toegekend aan zaken die niet bij 

de gemeente thuis horen.  Moet laagdrempelig zijn, is voor projecten, 

vereniging moet wel een sluitende begroting hebben, subsidie is steuntje 

in de rug.  Aanvraag via buurtvereniging . Simpel eenvoudige vormgeving.  

Jan Manders maakt een voorstel.  
 

4. Dorpsontwikkelingsplan. De Dorpsraad ziet voor Vierlingsbeek geen 

noodzaak om IOP op te stellen.  IOP worden vaak gemaakt voor hele kleine 

dorpen die daarmee proberen weer bepaalde voorzieningen in het dorp te 



krijgen, wij zijn nog best groot. We moeten er wel zorg voor dragen dat 

we de voorzieningen behouden die we nu hebben in de toekomst 

(bevolkingskrimp). 

 

5. Webmasters bijeenkomst (Geertjan). Doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

 

6. Plan van haren status quo. Indien de plannen aangepast zijn zal de heer 

Strijbosch (Stichting Wonen) onze volgendevergadering versterken. Voor 

de Dorpsraad is voldoende parkeergelegenheid van belang. 

 

7. Verkeersmaatregelen weg Vierlingsbeek-Maashees: aanleg 

verkeersplateaus. Weinig verkeersproblemen, veilige weg, bomen gaan 

sneuvelen: Dorpsraad vind dit geld uitgeven waar we weinig voor 

terugkrijgen. De kosten voor het aanleggen van verkeersplateaus kunnen 

beter op een ander punt in Vierlingsbeek worden geïnvesteerd 

(bijvoorbeeld Overloonseweg, zie wensenlijstje verkeersveiligheid 

gemeente Boxmeer). Terugkoppeling naar de gemeente (Frans).  

 

8. Inventarisatie knelpunten verkeersveiligheid gemeente Boxmeer:  

wensenlijstje: Overloonsweg (eventueel verkeersplateaus bij de 

boerderijen die vlak langs de weg liggen),  Grotestraat parkeren en goede 

doorstroom,  bocht Overloonseweg- Paralelweg verkeersremmende 

maatregel uit de richting Overloon, Spoorstraat,  bord vrachtwagens 

verboden staat te laat waardoor vrachtwagens geen alternatieve route 

meer kunnen nemen (bord verplaatsen),  Soetendaal  zorg voor voldoende 

parkeergelegenheid. Als plan Soetendaal gerealiseerd is krijgen we bij het 

kruisbeeld een probleem met de verkeersstroom. Mogelijke oplossing 

instellen van eenrichtingsverkeer op het Soetendaal en langs het spoor. 

Doorgeven aan de gemeente (Frans). 

 

9. Trottoir Grotestraat.  Oplossing naar gemeente : het fietspad opschuiven 

richting het trottoir. Realiseer en zo breed mogelijk pad waarin een klein 

gedeelte voetpad komt, visualiseren met brede streep (Geertjan) .  

 

10.  Stimuleringssubsidie ten behoeve van de aanschaf van sfeerverlichting 

voor het Vrijthof is toegekend door de gemeente.  

 

11. Info borden. Voorbereidend fase is afgerond. Ligt nu bij de gemeente 

Boxmeer die zorg zal dragen voor de uitvoering. 

 



12. Overlast jeugdgroepen bij de kerk.  Verschillende groepen in de leeftijd 

van 12 t/m 20.  Contact opgenomen met jongerenwerk Radius: deze 

situatie is bij hen niet bekend. Aad (samen met Juul en Rob) gaat in 

overleg met Radius.  

  

13. Stationsplein. Voorstellen: Ruimte gebruiken waar nu de vrachtwagens 

staan en daar een groot parkeerterrein aanleggen. Uitbreiding van 

fietsenstalling bij het station aan de kant van Vierlingsbeek en aan de kant 

van Overloon. Het voetpad van het station naar het dorp wordt ook 

verbeterd. Dorpsraad heeft erop gewezen dat een nieuw verlichtingsplan 

moet worden opgenomen in de herinrichting.  

 

14.  Rondvraag.  

 

• Nieuwbouw Deenen. Recessie in de ijskast.  

 

• De wegen worden slecht sneeuw en ijsvrij gehouden. In gemeente Boxmeer 

hanteert men het beleid dat men doorgaande wegen vrijhoudt. Zoutkisten 

kunnen bij de gemeente worden aangevraagd voor plekken waar dat nodig 

is.  

 

• Frans Spiekman zal het secretariaat op zich gaan nemen. Welkom bij de 

Dorpsraad. 

 

 

 

Noteer al vast de vergaderdata voor 2010 in de Joffershof vanaf 20.00 uur. 

• 9 februari 2010 

• 9 maart 2010 

• 13 april 2010  

• 11 mei 2010 

• 8 juni 2010  

• 14 september 2010 

• 12 oktober 2010  

• 9 november, 

• 14 december 2010. 

 

Actiepunten: 

• Sjaak Verstegen  organiseert overleg met buurt en gemeente over 

parkeren Grotestraat 



• Voorwaarden toekenning subsidie vanuit Dorpsraad. Jan Manders maakt 

een voorstel. 

• Verkeersmaatregelen weg Vierlingsbeek-Maashees. Terugkoppeling naar 

de gemeente (Frans) 

• Inventarisatie knelpunten verkeersveiligheid. Terugkoppeling naar de 

gemeente (Frans) 

• Trottoir Grotestraat Terugkoppeling naar de gemeente (Geertjan) 

• Jeugd bij de kerk. Aad (Juul en Rob) zullen contact met Radius opnemen  


