
 

Dorpsraadvergadering 

Datum: 11 mei 2010 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Aad Welage, Ben Bloemberg, Theo Achten, Wim Geurts, Geertjan van Groenland,  Bram 

Verstegen, Frans Spiekman, Rob Smeets, Juul de Bont, Greet Buunen, Eric Smits, 

Willem van de Rijdt 

 

1. Welkom 

Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. In het bijzonder wordt 

Willem van de Rijdt (coördinator wijk- en dorpsraden van de gemeente Boxmeer) van harte 

welkom geheten. 

 

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

Geen. 

 

3. N.a.v. het verslag 

Punt 8: Terugkoppeling Rein Verhoeven groen in Vierlingsbeek. 

Ben deelt mede dat Rein en hij n.a.v. het rondje Vierlingsbeek met Jan van den Hork een 

gesprek hebben gehad met  de heer van Dinter. Dit hebben zij als zeer positief gevonden. 

Van dit gesprek hebben zij tevens een verslag ontvangen. 

Hieronder is per punt de reactie van de gemeente Boxmeer in rood aangegeven. 

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. 

In het najaar zullen wij bezien of het wenselijk is deze bomen te planten. 

3. Verplaatsing plataan Concordia. Verplaatsen is te kostbaar. 

    Wordt dus omzagen. Gebeurt deze lente nog! 

Is niet concreet toegezegd maar zal na intern overleg worden uitgevoerd. 

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

     klimop. 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

Is niet concreet toegezegd en zal met de aannemer besproken worden. 

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

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

Is niet concreet toegezegd en zal met de aannemer besproken worden. 

6. Herstellen aanplant Hypericum in de Pastoor Janssenstraat. 

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

Is niet concreet toegezegd maar is inmiddels uitgevoerd. 

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. 

Is niet concreet toegezegd maar bij de nog goede bomen zullen z.s.m. hoge boompalen 

worden geplaatst om vandalisme te voorkomen. Indien deze bomen dan nog worden 

vernield zullen ze worden verwijderd en niet worden herplant. 
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8. Herstel aanplant bij kruisbeeld in de Spoorstraat. 

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

    Gebeurt dit voorjaar nog. 

Is niet concreet toegezegd maar zal na intern overleg worden uitgevoerd. 

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

    plaatsvinden. Is hondenuitlaatplaats!  

Akkoord. 

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. 

Akkoord. 

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. 

Is niet concreet toegezegd maar zal intern overlegd worden. 

12. Verwijderen bomen in Domineestraat. 

      Is niet nodig. De bomen hebben voldoende onderlinge afstand. 

Akkoord. 

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

Nazorg wordt in principe overal uitgevoerd. 

Het overbodig opsnoeien van parkbomen mag niet meer voorkomen. 

Het uit te voeren beheer is afhankelijk van de toekomstvisie van de gemeente met 

betrekking tot deze bomen en/of zijn omgeving. 

 

Punt 10: Infoborden c.q. aankondigingsborden. 

Wim Geurts geeft richting Willem van de Rijdt aan dat de tekst welkom in Boxmeer op het 

infobord bij binnenkomst in Vierlingsbeek nogal gevoelig ligt bij de inwoners van Vierlingsbeek. 

Beter was geweest om de tekst te vervangen door welkom in Vierlingsbeek of anders in welkom 

in de gemeente Boxmeer. 

Willem van de Rijdt geeft aan dat de ludieke actie door de dorpsraad Vierlingsbeek de mensen 

van de gemeente Boxmeer tot nadenken heeft gezet. Zelf was hij ook verrast dat er op enig 

moment zonder overleg met de dorpsraden slechts vier borden in de gehele gemeente zijn  

geplaatst. Hij verwacht wel dat er ten aanzien van de infoborden wijzigingen zullen plaats 

vinden.  

 

Punt 11: Rondvraag betreffende speelplaatsen. 

Juul deelt mee dat er een gesprek met Wilma van Boekel heeft plaatsgevonden m.b.t. de 

speelplaats tussen de Vlasakker en Beekstraat. Dit terrein is verhard en zal een behoorlijke 

investering vergen om dit kindvriendelijk te maken. 

Verder constateert Juul als je Vierlingsbeek vanuit het centrum bekijkt alle speelplaatsen aan de 

westkant zijn gerealiseerd en aan de oostkant ontbreekt het aan speelplaatsen. 

Om de wenselijkheid van de speelplaatsen op diverse locaties in Vierlingsbeek te peilen is het 

beter om hierbij de buurtverenigingen te betrekken, voordat dit richting de gemeente wordt 

geuit. De verwachting is als het aanvragen van speelplaatsen met een goed onderbouwd plan 

bij de gemeente gebeurt, dat de kans van slagen groter is. Actie: Juul/Aad  

 

4. Algemene informatie: 

 

4.1 Stand van zaken herinrichting omgeving station Vierlingsbeek 

 Van de gemeente is op aanvraag de tekening van het plan herinrichting stationsplein 

Vierlingsbeek ontvangen. Aan de dorpsraadsleden zal de tekening toegestuurd worden. 

Verder is er op donderdag 27 mei a.s. van 19:00 uur tot 20:00 uur een inloopavond 

betreffende dit plan in de Vier Linden gepland. 
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4.2 Informatie werkgroep 4 mei 

Wim Verhofstad geeft aan dat de dodenherdenking op 4 mei organisatorisch goed 

verlopen is. Ook was hij tevreden met de inzet van de BOA’s door de gemeente 

Boxmeer. Verder was men goed te spreken over de toespraak van de wethouder Eric 

Ronnes.  

Wim geeft verder een uitgebreide uiteenzetting van activiteiten n.a.v. het project  “De 

geschiedenis van Vierlingsbeek”, welke op 16 mei 2010 plaats vinden op de diverse 

locaties in Vierlingsbeek ( Koningskerkje, vrijthof en watermolen). 

4.3 Stand van zaken plan Siebert 

Op verzoek van de familie Siebert wordt er in het gevolg gesproken over het plan ’t Zand. 

Er is een gesprek geweest met bouwbedrijf Klaassen. In het plan ’t Zand zijn de volgende 

woningen opgenomen: 

7 starters woningen van ca. €185.000, 7 koopwoningen van ca. € 270.000 en 8 huur 

appartementen van € 400,- tot € 600. 

Voordat het plan openbaar wordt,  worden de omwonenden de komende maand door het 

bouwbedrijf geïnformeerd. Daarna zal er in een dorpsraadsvergadering nog een nadere 

toelichting m.b.t. het plan ’t Zand door het bouwbedrijf gegeven worden.   

4.4 Stand van zaken collegebezoek 

Wij hebben vanuit de gemeente Boxmeer bericht ontvangen dat er in 2010 geen 

collegebezoeken in de dorpen plaats vinden. 

4.5 Terugkoppeling convenant wijk- en dorpsraden in de gemeente Boxmeer 

Tijdens het partner overleg op 10 juni a.s. wordt het convenant wijk- en dorpsraden 

ondertekend. Voor dit overleg zijn de voorzitter en de secretaris van de dorpsraden 

uitgenodigd. Op aangeven van de dorpsraad Vierlingsbeek staan ook nog de volgende 

punten op de agenda: 

Informatieborden, verkeersregelaars en het leefbaarheidsbudget. 

4.6 Stand van zaken ommetjes Vierlingsbeek (werkgroep wandelpaden) 

Rob geeft aan dat hij en Ben het als positief ervaren hebben om betrokken te worden bij 

de door de gemeente te ontwikkelen wandelpaden in en rond Vierlingsbeek. 

De heer Setz heeft een uitzetting gegeven van het landschapsontwikkelingsplan met 

daarin de inpassing van wandelpaden of te wel ommetjes genoemd. Voor realisatie aan 

de noord- en zuidzijde van Vierlingsbeek heeft de gemeente Boxmeer subsidie 

ontvangen. 

M.b.t. het door de heer Setz aangegeven mogelijkheden zijn er nog alternatieven 

aangedragen. Rob zal deze terugkoppelen aan de heer Setz. 

 

5. Regeling voor financiële ondersteuning 

De regeling is door het DB definitief vastgesteld. Voordat de regeling zowel in het Globaal als 

op de site van de dorpsraad gepubliceerd wordt, worden de dorpsraadsleden in staat gesteld 

om op- en of aanmerkingen in te sturen. Mogelijk kan hierop de regeling nog bijgesteld worden. 

 

Verder is er al een aanvraagformulier voor een subsidiedoor de werkgroep 4 mei  ingediend. 

Deze aanvraag is tijdens dit overleg  behandeld. Het resultaat is dat de dorpsraadsleden 

instemmen om vanuit het leefbaarheidsfonds € 250,- toe te kennen en uit andere middelen van 

de dorpsraad een bedrag van € 50,- toe te kennen. 

 

Daar de eerste aanvraag van de 4 mei nog als pilot diende kunnen we nu al vaststellen om bij 

de volgende aanvragen de volgende zaken in acht te nemen: 

1. Voordat de aanvraag in de dorpsraadsvergadering behandeld wordt, vindt er een eerste 

beoordeling van de aanvraag door het DB plaats. Bij een positief besluit van het DB worden de 

leden van de dorpsraad tijdig geïnformeerd m.b.t. tot de subsidieaanvraag om in een 

dorpsraadsvergadering een besluit te kunnen nemen voor een definitieve toekenning van de 

subsidie. 
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2. Om geen precedent te scheppen, moet er vastgehouden worden aan het maximum bedrag 

van € 250,-. In hoge uitzondering kan er om gegronde redenen afgeweken worden van het 

maximum bedrag.  

 

6. Actiepunten: 

Mede in verband met de beschikbare tijd is dit agendapunt niet behandeld. 

 

7. Inloopspreekuur bewoners Vierlingsbeek. 

 

Zie rondvraag. 

 

8. Rondvraag 

  

Greet Buunen: Waarom trekt de optocht van het oranjecomité op koninginnendag vanuit de 

oranjestraat niet door de merletgaarde? De bejaarden zouden dit zeer op prijs stellen. Dit wordt 

doorgegeven aan de stichting Oranje Boven. 

Greet Buunen: De bovenstaande vraag geldt eveneens voor de carnavalsoptocht. Eric Smits 

antwoord hierop dat dit zeer moeilijk zal worden i.v.m. de grootte van de carnavalswagens. Hij 

neemt deze vraag  mee naar de carnavalsvereniging. 

Eric Smits: Mogen er naast de infoborden van de gemeente ook eigen publicatieborden 

geplaatst worden. Willem van de Rijdt antwoord hierop: Hoogwaarschijnlijk wel als het niet op 

gemeentegrond is. Maar om hierover zekerheid te hebben navragen op het gemeentehuis bij 

Fiona Willems. 

Eric Smits geeft verder aan dat hij namens de PK in de commissie burgerzaken zit. Mochten er 

problemen of vragen zijn, dan kan men daarvoor bij hem terecht. 

Wim Verhofstad: Geeft aan meerdere keren benaderd te zijn over de status m.b.t. tot het 

fietspad in de Grotestraat. Antwoord: Er wordt op korte termijn een overleg gepland met Erik 

Ronnes en Jos Bennink en de dorpsraad om tot een definitieve oplossing te komen. 

Wim Geurts: Zou graag een wandelroute door Vierlingsbeek realiseren, die langs bijzondere 

bomen gaat. Bij deze bomen moeten dan bordjes met uitgebreide informatie komen. 

Aangegeven wordt dat dit mogelijk met subsidie vanuit de Brabantse Dorpen Derby 

gerealiseerd kan worden. De uitgebreide aanvraag hiervoor moet voor 1 juni a.s. plaats vinden. 

Theo Achten: De berm tussen het fietspad en de hoofdweg van de Overloonseweg in de bocht 

ter hoogte van Evers wordt steeds smaller. Kan er richting de gemeente een verzoek gaan om 

tussen het fietspad en de hoofdweg een vangrail te plaatsen. Willem van de Rijdt geeft aan dat 

er nog aanvullingen op het verkeersveiligheidsplan bij de heer Beekman ingediend kunnen 

worden. Frans zal het verzoek bij de heer Beekman indienen. 

 

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

- 8 juni 2010 

- 14 september 2010 

- 12 oktober 2010 

- 9 november 2010 

- 14 december 2010. 
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Uitstaande acties: 

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

gecertificeerde verkeersregelaars. 

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. 


