
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 15 maart 2011 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Geertjan van Groenland, Huub Geurts, Marjo de Groot (VOVG), Thea van Haren (VOVG), Joop 

Verbeeten, Wim Verhofstad, Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Theo Achten, Juul de Bont, Rob 

Smeets, Frans Spiekman, Rein Verhoeven  

 

1. Welkom 

Geertjan heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering.  

 

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

Geen opmerkingen. 

 

3. Terugkoppeling gesprek met de burgemeester (portefeuillehouder wijk- en dorpsraden) i.v.m. het 

convenant. 

Van beide zijden zijn de intenties uitgesproken om het convenant na te leven. Bij ontstane problemen deze 

niet door te schuiven maar direct telefonisch contact op te nemen met de portefeuillehouder of de 

verantwoordelijke wethouder. Verder is van belang, dat beide partijen elkaar vroegtijdig informeren zodat 

dit een belangrijke bijdrage levert voor de verbetering van de samenwerking en de communicatie tussen 

beide partijen. 

Het convenant wordt vooralsnog niet aangepast (mogelijk in 2012). 

Zodra de kadernota 2012 is opgesteld, kunnen wij een afspraak maken met de portefeuillehouder, zodat 

de consequenties voor 2012 eerder bekend zijn bij de dorpsraad. 

Binnenkort komt er een persbericht waarin vermeld staat, dat zowel de dorpsraad Overloon als 

Vierlingsbeek het convenant weer gaan naleven, daar dit mede in het belang is voor de leefbaarheid van 

beide dorpen.  

 

4. Bestuursaangelegenheden (voorzitter, jaarverslag, statuten) 

Het DB stelt voor om voor de dorpsraad Vierlingsbeek een stichting i.p.v. een vereniging als 

organisatievorm te kiezen. Dit levert namelijk ten aanzien van het bestuur meer flexibiliteit op (o.a. geen 

jaarlijkse bestuursverkiezingen). Wel de verplichting om ingeschreven te staan in de Kamer van 

Koophandel. Stichting kent geen leden, mogelijk te regelen door een huishoudelijk reglement. 

Nagegaan moet nog hoe het zit met de persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur en eventueel de 

leden van de dorpsraad. 

 

Vanuit het DB wordt voorgesteld om aan de leden van de dorpsraad te vragen om uit te zien naar 

geschikte kandidaten voor de functie van voorzitter van de dorpsraad. Gevraagd wordt om per lid met twee 

namen te komen, die mogelijk voorzitter van de dorpsraad willen worden. Deze namen gaarne per e-mail 

bekend te maken aan het DB. 

 

5. Algemene informatie: · 

5.1 Behandelen subsidieaanvraag VOVG m.b.t. kerstmarkt. 

Het reglement voorziet niet in het weigeren van de subsidieaanvraag i.v.m. een jaarlijks 

terugkerende activiteit. De subsidieaanvraag van €250,- aan de V.O.V.G. wordt dan ook toegekend 

onder de voorwaarde dat de evaluatie van de kerstmarkt in Globaal gepubliceerd wordt met 

eveneens een verwijzing naar de dorpsraad. 

5.2 Werkgroep 4 mei viering (wat te doen met de dvd “we moesten weg”wel/niet publiceren op de site). 

In verband met de privacy van de mensen, die voorkomen op de dvd, wordt besloten de dvd (film) 

niet op de site van de dorpsraad te plaatsen. Op de site komt wel een publicatie m.b.t. deze dvd en 

dat deze dvd bij de werkgroep 4 mei tegen betaling aangevraagd kan worden. 
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6. Stand van zaken werkgroep BBB (o.a. inrichting leespunt): 

Het staat nu definitief vast dat de bibliotheek in Vierlingsbeek per 1 april 2011 sluit. Daar er vanuit de 

werkgroep geen invloed uitgeoefend kan worden op de inrichting van een leespunt en de 

schoolbibliotheek, heeft de werkgroep besloten om als werkgroep BBB per direct te stoppen. 

De werkgroep heeft de laatste tijd nog gesprekken gevoerd met de politiek (PK en SP) en BiblioPlus (de 

heer Kuipers) en hen gewezen op het feit dat met betrekking tot het leespunt en de schoolbibliotheek nog 

niet alles is geregeld per 1 april 2011. Verder heeft men hen er op gewezen dat voor de doelgroep 0 t/m 4 

jaar helemaal niets geregeld is of zelfs wordt.  

 

7.  W.v.n.t.t.k. 

Het secretariaat heeft van de gemeente informatie met betrekking tot een nieuw beleidsplan verlichting 

ontvangen. Donderdag 21 april 2011 is hierover een bijeenkomst georganiseerd. Voor die tijd moet er een 

vragenlijst ingevuld worden. De werkgroep verkeer (Geertjan en Sjaak) gaat hiermee aan de slag en zal 

tevens naar de bijeenkomst gaan. 

 

8. Heroverweging vergaderdatums 2011 dorpsraad Vierlingsbeek. 

Al snel werd duidelijk kijkende naar het vergaderschema van de gemeente Boxmeer dat de 2
e
 dinsdag van 

de maand een uitstekende datum is voor het houden van de dorpsraadsvergadering. Met andere woorden 

de datums blijven zoals deze reeds zijn vastgelegd. Alleen de al gereserveerde datum 24 mei 2011 voor 

het collegebezoek vervalt omdat de dorpsraad op een zinvollere manier het gesprek met het college wil 

aangaan (meer to te point).  

   

Actiepunten: 

- Het actiepunt “het jaarverslag bijstellen en opleveren aan Globaal” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd 

 worden. 

- Het actiepunt “concept statuten en huishoudelijk reglement onder de leden van de dorpsraad verspreiden” is 

 uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

- Het actiepunt “concept statuten beoordelen en commentaar opleveren aan het secretariaat” is uitgevoerd. 

 Actiepunt kan verwijderd worden. 

- Het actiepunt “reglement financiële ondersteuning nakijken i.v.m. subsidieaanvraag VOVG” is uitgevoerd. 

 Actiepunt kan verwijderd worden. 

- Het actiepunt “het ingevulde vragenformulier speelruimtebeleidsplan onder de leden van de dorpsraad 

 verspreiden is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

- Het actiepunt “de informatie van de landelijke opschoondag RMB aan Gryphus en de basisschool 

 verstrekken” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

 

9. Rondvraag 

Joop Verbeeten: Is er al meer duidelijkheid over de bomen op Soetendaal, daar deze er nog steeds staan. 

Bij de dorpsraad is op dit moment niet bekend wanneer deze bomen gekapt worden. 

 

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

- 12 april 2011 

- 10 mei 2011 

- 14 juni 2011 

- 13 september 2011 

- 11 oktober 2011 

- 8 november 2011 

- 13 december 2011. 

 

 

Uitstaande acties: 

DB: Jaarverslag en een financieel jaarverslag leefbaarheidsfonds 

DB: Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement Dorpsraad Vierlingsbeek. 

Allen: Zoeken naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de dorpsraad. 
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Geertjan: Dankwoord oude voorzitter Aad in Globaal publiceren met daaraan gekoppeld een oproep voor 

een nieuwe voorzitter. 

DB: Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren. 


