
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 13 april 2010 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Aad Welage, Ben Bloemberg, Rein Verhoeven, Theo Achten, Wim Geurts, Huub Geurts, 

Geertjan van Groenland, Jan Manders, Bram Verstegen, Frans Spiekman, Wilma van 

Boekel, Vincent Gerrits, Marianne Winius, Coen Sommers 

 

1. Welkom 

Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

 

2. Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering 

Geen. 

 

3. N.a.v. het verslag 

Bijeenkomst milieu beleidsplan 2010-2013. 

Jan Manders heeft het verslag van de bijeenkomst ontvangen en doorgenomen. Het verslag is 

geen weergave van wat er tijdens de bijeenkomst is besproken. M.a.w. het is geen verslag van 

de betreffende bijeenkomst. Verder ontbrak het de verantwoordelijke wethouder aan de 

noodzakelijke dossier kennis. Afgesproken wordt om deze bevindingen richting het college van 

B&W van de gemeente Boxmeer te melden. Actie: Frans 

 

4. Actiepunten: 

Opstellen brief i.v.m. verkeersregelaars. De brief is richting gemeente verstuurd. 

  

Antwoord gemeente: 

 De brief wordt in behandeling genomen door de afdeling BOC (Bestuursondersteuning en 

Communicatie) en de insteek daarbij zal naar verwachting zijn dat de gemeente het initiatief zal 

(gaan) nemen om, in samenwerking met de daarbij te betrekken instantie(s), de mogelijkheid 

te bieden om te komen tot een aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de diverse wijken en 

kernen in de gemeente Boxmeer. 

 

Opstellen offerte m.b.t. plaquette oorlogsmonument. 

 

Wim Verhofstad heeft een subsidie aanvraag bij de gemeente Boxmeer ingediend. 

Antwoord gemeente: 

De gemeente is geen eigenaar van het monument en dus komen wij niet in aanmerking voor 

een financiële bijdrage. Verder geeft de gemeente aan dat de financiële bijdrage uit de pot van 

de Dorpsraad moet komen. Wim gaat eerst uitzoeken wie daadwerkelijk de eigenaar van het 

monument is. Voorlopig wordt er door de Dorpsraad geen financiële bijdrage voor de aanschaf 

van de plaquette gegeven. De verwachting van de Dorpsraad is, indien de plaquette door de 

Dorpsraad gefinancierd wordt, de gemeente geen subsidie meer voor de plaquette zal 

verstrekken. Dus eerst moet duidelijk worden wie is de eigenaar van het monument, dan pas 

kunnen wij als Dorpsraad weer verdere acties ondernemen. Dit betekent wel, dat er dit jaar 

geen plaquette bij het oorlogsmonument geplaatst wordt. 
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Definitieve regeling voor financiële ondersteuning door de Dorpsraad. 

 

Wordt voor de volgende dorpsraadsvergadering van 11 mei 2010 door het DB vastgesteld en 

op de agenda geplaatst.  

 

Navragen bij gemeente waar het nieuwe infobord wordt geplaatst. 

 

Antwoord gemeente: 

De tekst van het nieuwe infobord is vastgesteld (is op 08-03-2010 al aan Rob, Aad, Huub 

Geertjan en Frans gemaild). De plaats van plaatsing is nog niet definitief vastgesteld. 

 

Terugkoppeling suggesties bezoek burgemeester van Soest aan Vierlingsbeek. 

 

De suggesties, zoals in de dorpsraadsvergadering van 9 maart 2010 zijn besproken, zijn door 

Frans aan Willem van de Rijdt doorgespeeld. 

 

Reageren op brief van gemeente m.b.t. fietspad Grotestraat en briefje bij bewoners in de bus 

doen om ze van de situatie op de hoogte te stellen. 

 

Er is een brief, waarin aangegeven is dat de dorpsraad zich niet kan vinden in de aanpak c.q. 

oplossing van het fietspad door de gemeente, naar de gemeente verstuurd. 

De gemeente geeft aan dat de brief voor 29 april 2010 beantwoord wordt. 

 

Wim Geurts zal bij een deskundige navragen of de wortels, die de wortelopdruk veroorzaken, 

niet verwijderd kunnen worden, zodat mogelijk zowel het fietspad als het voetpad gehandhaafd 

kunnen blijven. 

 

Zorg dragen dat er een terugkoppeling komt aan de bewoners in de Grotestraat tussen Kusters 

en de Wildeman m.b.t. de verkeersproblematiek.  

 

Door Frans is er een brief huis aan huis bezorgd. 

Reactie bewoners: 

Zij kunnen zich niet vinden in de conclusie van de Dorpsraad. 

Na een stevige discussie tijdens deze vergadering is er uiteindelijk het volgende vastgesteld: 

De dorpsraad zal de gemeente vragen om in de Grotestraat twee parkeerverbodvakken m.b.v. 

een gele streep te laten aanbrengen. Deze vakken zullen minimaal de lengte van 4 auto’s groot 

moeten zijn en moeten liggen aan de zijde van de Wildeman en tussen de Wildeman en 

Ummentum in. Actie: DB samen met de oplossing van het fietspad bij de gemeente aankaarten. 

 

5. Uitnodiging bijeenkomst Radius 20 april 2010. 

 

De Dorpsraad stuurt geen afvaardiging naar deze bijeenkomst. 

 

6. Onderzoek invalidenparkeerplaatsen op verzoek van de Burgerparticipatieraad van en in 

de gemeente Boxmeer. 

  

Conclusie: 

De twee aanwezige invalidenparkeerplaatsen op het vrijthof, die nu voorzien van een kruis, 

moeten d.m.v. een rolstoellogo gemarkeerd worden. 

Zorg voor minimaal één invalidenparkeerplaats bij het toekomstige zorgcentrum (plan van 

Haren). 

Zorg voor minimaal één invalidenparkeerplaats bij het station.  

Verder moeten de huidige invalidenparkeerplaatsen gehandhaafd blijven. 
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7. Terugkoppeling gesprek met Radius. 

 

Op verzoek van de Dorpsraad start Radius met een onderzoek naar de voorzieningen voor de 

jeugd in Vierlingsbeek. Zie ook de publicatie van Radius in de Globaal van 7 april 2010. 

 

8.  Terugkoppeling Rein Verhoeven groen in Vierlingsbeek. 

 

Rein doet een uitgebreid verslag van de rondgang door Vierlingsbeek met de heer Jan van den 

Hork van de gemeente Boxmeer samen met Ben Bloemberg. 

Zie onderstaande uiteenzetting: 

1.  Herplant linde aan de Staaiweg ( tegenover huisnr.11 ) 

2.  Herplant 3 lindes aan de Grotestraat ( op de hoek Hulder ) 

     Een boom aan Hulderzijde; de andere twee tegenover. 

     Bomen worden in najaar 2010 geplant. 

3. Verplaatsing plataan Concordia. Verplaatsen is te kostbaar. 

    Wordt dus omzagen. Gebeurt deze lente nog! 

4. Aanplant boomspiegels Vrijthof en "boombakken"op plein tussen kerk en school met  

     klimop. 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

5. Herplant boomspiegels voor de oude pastorie in de pastoor Janssenstraat 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

6. Herstellen aanplant Hypericum in de Pastoor Janssenstraat. 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

7. Herplant bomen langs de school in de pastoor Janssenstraat. 

    Gebeurt dit najaar. Nog hele bomen krijgen 2 lange palen aan weerszijde opdat ze niet  

    hetzelfde lot treffen als de geknakte.  

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

8. Herstel aanplant bij kruisbeeld in de Spoorstraat. 

    Er worden palen verplaatst zodat er niet meer doorheen gereden kan worden. 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

9. Ondergroei paadje Plusmarkt-Burggraaf. Laten zoals het is. Hergroei zal vanzelf   

    plaatsvinden. Is hondenuitlaatplaats!   

10. Beplanting groenstrook achter Vlasakker. We hebben de mogelijkheid bekeken om enkele  

     groepen van inheemse heesters te planten. De doorkijk naar het beekdal blijft dan. 

     Wordt intern overlegd. In najaar op terugkomen. 

11. Doorkijk realiseren vanaf brug bij overstort door wilg in dierenweitje om te zagen. 

      Gebeurt in de loop van dit jaar. 

      Tevens zal er in het najaar aan de overkant van de poel een treurwilg geplant worden. 

12. Verwijderen bomen in Domineestraat. 

      Is niet nodig. De bomen hebben voldoende onderlinge afstand. 

 

Nazorg geplante bomen: Wordt wel gedaan, maar blijkbaar niet overal. 

Onderhoud nieuwe aanplant. Is opgenomen in het onderhoudsplan.  

Als burgers signaleren dat er in/met het groen iets mis is, kunnen die dat ook via de 

website van de gemeente Boxmeer; link: Meldpunt openbare ruimte kenbaar maken. 

Actie is dan verzekerd!!! 

Het overbodig opsnoeien van parkbomen mag niet meer voorkomen. 

Ik heb daar nog contact met een van de beleidsvoerders over! 

Jan vond zijn bezoek heel zinvol en gaf aan dat hij graag nog eens terug wil komen. 

Ben en Rein hadden er ook een goed gevoel bij. 
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Rein heeft behoefte aan de volgordeplanning die door IBN gehanteerd wordt voor het groen in 

Vierlingsbeek. Hij vraagt deze op bij de betreffende gemeenteambtenaar.  

 

9. Terugkoppeling webmasters 

 

Bram en Geertjan zijn 8 april 2010 aanwezig geweest m.b.t. de benodigde aanpassingen van 

de internetsite van de dorpsraden en wijkraden. Zij hebben dit als zeer positief ervaren. Er 

worden ontwikkelingen in gang gezet om de werkzaamheden van de webmasters te verlichten. 

Door het bedrijf WebDesign worden voorstellen aangedragen om de gebruiksvriendelijkheid en 

de mogelijkheden voor de webmasters te vergroten. 

Mogelijk wordt het in de toekomst ook mogelijk om de verenigingen met een eigen internetsite 

via de site van de dorpsraad te benaderen. Het beheer van de internetsite van een vereniging 

blijft de verantwoording van de betreffende vereniging.   

 

10. Infoborden c.q. aankondigingsborden 

 

In de Globaal van 7 april 2010 heeft een publicatie van de gemeente Boxmeer gestaan m.b.t. 

de plaatsing van de aankondigingsborden. 

De dorpsraad kan zich niet vinden in de uitvoering van de gemeente Boxmeer m.b.t. deze 

aankondigingsborden. Met een ludieke actie wil de Dorpsraad m.b.v. de pers (Gelderlander en 

Boxmeers Weekblad) kenbaar maken dat de Dorpsraad niet achter de plaatsing van de borden 

en de toegepaste  tekst (Welkom in Boxmeer) aan de Overloonseweg staan. Actie: Wim en 

Rein. 

Naast deze ludieke actie moet er ook een brief richting gemeente uitgaan. Actie: DB 

 

In het verleden zijn m.b.t. deze aankondigingsborden andere afspraken gemaakt. O.a. bij elke 

toegang van Vierlingsbeek zou een bord geplaatst worden, ook de afmetingen zijn anders dan 

afgesproken. Gaarne oude afspraken weer tevoorschijn halen. Actie: Allen 

 

11. Rondvraag 

  

Wilma: Is het mogelijk om de speelplaats tussen Vlasakker en Beekstraat geschikt te maken 

voor een speelplaats voor de kleine kinderen. Het plaatsen van speeltoestellen. Nu is het een 

verhard terrein met een basketbalnet. 

Ad gaat samen met Wilma de situatie beoordelen en kijken naar de mogelijkheden. 

 

Jan: Wat is de status van de aanpassingen m.b.t. het parkeren bij het station Vierlingsbeek. 

Status is onbekend. Moet  nagevraagd worden.  

 

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 11 mei 2010 

- 8 juni 2010 

- 14 september 2010 

- 12 oktober 2010 

- 9 november 2010 

- 14 december 2010. 

 

Uitstaande acties: 

Margriet: Opstellen brief m.b.t. de tegenstrijdige reacties van gemeente en politie m.b.t. 

gecertificeerde verkeersregelaars. 
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Wim: Opstellen offerte m.b.t. het laten maken van een plaquette bij het huidige 

oorlogsmonument. 

DB: Vaststellen definitieve regeling voor financiële ondersteuning vanuit de Dorpsraad. 

Rob: Navragen bij gemeente waar het nieuwe infobord wordt geplaatst. 

Frans/Aad: Terugkoppeling van belangrijkste reacties op plan Deenen aan Janssen 

Bouwontwikkeling en aan de gemeente. 

Frans: Informatie bij de gemeente opvragen betreffende het nieuwe info bord. 

Frans: Gemeente informeren over de teleurstellende verslaglegging van de bijeenkomst 

milieu beleidsplan 2010-2013. 

DB: Zorgdragen voor een juiste oplossing voor het fietspad aan de Grotestraat. 

DB: Zorgdragen voor twee parkeerverbodvakken aan de Grotestraat tussen Ummentum 

en de Wildeman. 

Wim: Navragen of de wortels, die voor de wortelopdruk zorgen, verwijderd kunnen worden. 

Ad: Inventariseren of er een speelplaats voor kleine kinderen op het terrein gelegen 

tussen Vlasakker en Luciastraat gerealiseerd kan worden.  

Wim/Rein: Ludieke actie m.b.t. het aankondigingsbord aan de Overloonseweg. 

DB: Brief met bezwaren m.b.t. de gevolgde procedure m.b.t. de aankondigingsborden. 

Oude afspraken worden niet nagekomen. 

Allen: De oude afspraken c.q. voorstellen m.b.t. de aankondigingsborden zien te 

achterhalen. 

 

 


