
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 12 april 2011 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Geertjan van Groenland, Juul de Bont, Wim Geurts, Theo Achten, Bram Verstegen, Rob Smeets, 

Rein Verhoeven, Frans Spiekman  

 

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 overhandiging van het convenant. 

Geertjan heeft namens de dorpsraad Vierlingsbeek het convenant in het gemeentehuis opgehaald. Hierbij 

waren de burgemeester en een afgevaardigde van de dorpsraad Overloon aanwezig. Van de 

overhandiging zou verslag gemaakt worden in het Boxmeers Weekblad. Geertjan heeft nogmaals 

gewezen op de gemaakte afspraken in het overleg van 7 februari 2011 met de portefeuillehouder dorps- 

en wijkraden.  

 

4. Bestuursaangelegenheden (o.a. acties nieuwe voorzitter) 

Op korte termijn een afspraak maken met de notaris om te komen tot een formele stichting. Frans zal een 

afspraak maken met de heer Rieff. 

Verder wordt er voorgesteld in het geval het probleem van het niet vinden van een nieuwe voorzitter, het 

voorzitterschap te laten bekleden door een tweemanschap. 

Benaderen nieuwe voorzitter: 

In eerste instantie worden vijf personen een voor een benaderd door dorpsraadsleden om te vragen om 

deze personen genegen zijn om het voorzitterschap op zich te nemen. 

 

5. Algemene informatie: · 

5.1 Vrijwilligersverzekering gemeente Boxmeer 

De gemeente heeft een “overallverzekering” afgesloten. Onder deze verzekering vallen ook de 

dorps- en wijkraden (de leden van die raden maar ook de vrijwilligers, die uit naam van de dorps- 

en wijkraden opereren). 

Aandachtspunten: 

- Vrijwilligers zijn verzekerd als de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij de Vrijwilligerspolis. 

- Aanmelden moet de vrijwilligersorganisatie zelf doen. 

- De vrijwilligersorganisatie hoeft geen namen van vrijwilligers door te geven, wel het aantal 

vrijwilligers. 

- Aanmelding kan ook voor eenmalige evenementen. 

- Het kost de vrijwillige organisatie niets, daar de gemeente de rekening betaald. 

5.2 Waarderingssubsidie gemeente Boxmeer (bestuurskosten en leefbaarheidfonds). Van de 

gemeente het bericht ontvangen van de hoogte van de waarderingssubsidie 2011. Het bedrag is 

inmiddels ook gestort op de rekening van de dorpsraad. 

5.3 Terugkoppeling bomenkap vlasakker. 

Rob doet verslag van het overleg met wethouder Ronnes, Jan van Dinther en Willem van de Rijdt. 

Ben, Rein en Rob hebben van tevoren een rondje gemaakt. Een aantal staan inderdaad in de 

verdrukking en er is sprake van wortelopdruk maar naar ons idee hoeven er niet zoveel weg. 

Afgesproken is dat we met Jan van Dinther en de 2 bewoners die bij de gemeente om kap hebben 

verzocht een nieuw rondje maken en dan beslissen welke bomen gekapt gaan worden. Kappen 

kan pas op zijn vroegst in het najaar i.v.m. het broedseizoen. We hebben gevraagd om herplant op 

andere plekken, bv. naast het karrenspoor achter de Vlasakker. Reactie: Daar is nu geen geld voor, 
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misschien later. 

Verder heeft de wethouder gezegd dat er meer eiken in het Soetendaal (andere kant van de weg) 

er slecht aan toe zijn en kap overwogen wordt. Er wordt dan een (vooralsnog jonge) Lindelaan van 

gemaakt. 

Onze eerste reactie was: 

- Had dat dan integraal besproken voor de kap van de eerste 5, maar daarvoor is het nu te laat. 

- Waarschijnlijk is, gegeven de stand van zaken nu, het ‘Lindelaan’ plan op lange termijn het 

mooist. 

- Wat zijn de kosten van fatsoenlijk onderhoud van de huidige Amerikaanse eiken eigenlijk? 

5.4 Behandelen brief burgemeester i.v.m. bezoek aan Vierlingsbeek. 

Vorig jaar zijn er al een aantal zaken voor het bezoek op papier gezet. Toen is het bezoek door 

omstandigheden niet doorgegaan. 

Zaken die tijdens het bezoek aan de orde kunnen komen zijn o.a.: 

- Het vrijwilligerswerk in Vierlingsbeek. 

- Bezoek aan winkels. 

- Gryphus. 

5.5 Behandelen brief Wonen Vierlingsbeek i.v.m. beleidsplan woningstichting. 

De dorpsraad had een uitnodiging voor 7 april jl. ontvangen voor een gesprek met betrekking tot 

het beleidsplan. Helaas waren er geen leden van de dorpsraad beschikbaar voor dit overleg. 

Hopelijk krijgen wij nog wel een terugkoppeling van Wonen Vierlingsbeek m.b.t. het beleidsplan. 

5.6 Ingekomen brief bewoner Vierlingsbeek. 

Klacht van de bewoner behelst de overvolle afvalbak voor de bibliotheek. Wordt vooral door de 

schoolgaande jeugd veroorzaakt en mogelijk in het weekend door de toeristen. 

Een suggestie van de bewoner om een grotere of meerdere afvalbakken op het Vrijthof te plaatsen 

wordt meegenomen in een brief naar de gemeente. Plus Verbeeten zal een brief met gelijke 

strekking naar de gemeente sturen. 

5.7 Bijeenkomst vereniging kleine kernen d.d. woensdag 20 april 2011. 

Vanuit de leden van de dorpsraad is er geen belangstelling voor deze bijeenkomst. 

 

6. Stand van zaken bibliotheek Vierlingsbeek: 

Er is een Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek in oprichting, die de komende tijd een plan gaat maken om de 

bibliotheek voor Vierlingsbeek te behouden. Dit plan wordt voor 1 juni 2011 aan BiblioPlus voorgelegd. De 

stichting bestaat uit 6 leden, waarvan drie personen in het dagelijks bestuur zitten. 

De stichting heeft van BiblioPlus de garantie gekregen dat de bibliotheek zeker tot 1 juni 2011 open blijft. 

 

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

Geen bijzonderheden. 

 

8. Bespreking Actiepunten: 

- Het actiepunt “Jaarverslag en een financieel jaarverslag leefbaarheidfonds” is uitgevoerd. Actiepunt kan 

 verwijderd worden. 

- Het actiepunt “Dankwoord oude voorzitter Aad in Globaal publiceren met daaraan gekoppeld een oproep 

 voor een nieuwe voorzitter” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

 

9. Rondvraag 

Wim Geurts: Op 4 juni 2011 wordt er voor de jeugd (brugklas t/m 16 jaar) een dance avond (Chillzz) 

georganiseerd in Gryphus. Het ligt in de bedoeling om eens per maand deze avond te organiseren. Wim 

vraagt een eenmalige subsidie vanuit het leefbaarheidfonds voor de opstartkosten (posters e.d.). 

Er wordt door de dorpsraad een subsidie van € 250,- toegezegd. Wel moet Wim het aanvraagformulier 

voor een subsidie (beschikbaar op de site van de dorpsraad) invullen met de bijbehorende financiële 

verantwoording en indienen bij het secretariaat van de dorpsraad. Op de posters kan ook vermeld worden 

dat deze avond mede door een bijdrage van de dorpsraad tot stand gekomen is. 

Rein Verhoeven: Op het Vrijthof voor de Plus zijn twee bomen dood. Voorgesteld wordt om via de 

klachtenlijn van de gemeente hier melding van te maken. 

Rein Verhoeven: Door de gemeente was toegezegd dat de platanen op het Vrijhthof gekandelabeerd 

zouden worden. Tot op dit moment is dit nog niet gebeurd. Dit zal spoedig moeten gebeuren, anders heeft 

dit geen nut meer. Rein neemt contact op met Jan van Dinther of maakt hier via de klachtenlijn van de 

gemeente een melding van. 
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 Rein Verhoeven: Doet het voorstel om vanuit het leefbaarheidfonds jaarlijks een boom te planten op 

aangeven van de bewoners van Vierlingsbeek. Dit kan op zowel op de grond van de bewoners of op de 

grond van de gemeente (als deze er mee instemt). Onderhoud wordt door de dorpsraad uitgevoerd. 

 

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

- 10 mei 2011 

- 14 juni 2011 

- 13 september 2011 

- 11 oktober 2011 

- 8 november 2011 

- 13 december 2011. 

 

 

Uitstaande acties: 

DB: Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement Dorpsraad Vierlingsbeek. 

Allen: Zoeken naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de dorpsraad. 

DB: Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren. 

Frans: Brief naar gemeente met verzoek een grotere of meerdere afvalbakken op het Vrijthof te 

plaatsen. 

Wim Geurts: Invullen en inleveren aanvraagformulier financiële ondersteuning t.a.v. Grillzz. 

Rein/DB: Organisatie boomplant dag Vierlingsbeek vanuit het leefbaarheidfonds.  


