
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 10 januari 2012 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:   Jan Manders, Theo Achten, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Juul de 

Bont, Frans Spiekman, Ben Bloemberg, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Nico Maree 

Afgemeld: Geertjan van Groenland, Huub Geurts  

 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

 

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

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden (o.a. reactie notaris, convenant 2012) 

Juul heeft een drietal voorbeelden van statuten van een stichting rond gemaild. Haar voorkeur gaat uit naar de 

statuten van de stichting dorpsraad Vessem. Als wij deze statuten overnemen, betekent dit dat alle inwoners 

van Vierlingsbeek niet automatisch meer lid zijn van de dorpsraad.  

Voorstel is om zo spoedig mogelijk een DB-vergadering te beleggen, waarin besloten wordt om de statuten 

vast te stellen met of zonder raad van toezicht. Wordt in volgende vergadering weer besproken. 

 

4. Actualiseren werkgroepen Dorpsraad 

Voorgesteld wordt om de volgende werkgroepen te gaan hanteren: 

- werkgroep wonen: Bram Verstegen, een of meerdere vacatures 

- werkgroep ouderen: Theo Achten 

- werkgroep groen en wandelpaden samenvoegen tot werkgroep natuur: Ben Bloemberg, Rein Verhoeven, 

Juul de Bont, Jan Manders en Rob Smeets 

- werkgroep 4 mei: Wim Verhofstad, Vincent Gerrits en Marian Verstraaten 

- werkgroep VIHDEQ: Wim Verhofstad 

- werkgroep communicatie: Geertjan van Groenland en Bram Verstegen (website dorpsraad) 

- werkgroep verkeer, jongeren, speelterreinen en welzijn samenvoegen tot werkgroep leefbaarheid: Geertjan 

van Groenland, Sjaak Verstegen en Juul de Bont. 

Afhankelijk van de noodzaak c.q. onderwerp kan er altijd een werkgroep voor een korte periode toegevoegd 

worden. 

 

5. Evaluatie regeling financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsfonds  

Jan Manders heeft een naar aanleiding van opmerkingen uit de vorige vergadering het reglement bijgesteld. 

Het concept reglement wordt, op enkele kleine wijzigingen na, goedgekeurd en kan op de website geplaatst 

worden. Verder moet er in Globaal de mogelijkheid van een subsidie voor leefbaarheidactiviteiten 

gepubliceerd worden. 

Bram zal het bijgestelde reglement op de site van de dorpsraad plaatsen.  

 

6. Algemene informatie: · 

6.1 Terugkoppeling bijeenkomst beleidsplan IBOR. 

Sjaak is als vertegenwoordiger van de dorpsraad naar de bijeenkomst van het beleidsplan IBOR 

geweest. Aan de hand van een presentatie doet hij verslag van deze bijeenkomst. Het belangrijkste 

onderwerp is het bevorderen van de burgerparticipatie in het groenonderhoud (snoeien van hagen, 

grasmaaien, onkruidverwijdering en het opruimen van zwerfafval) binnen de bebouwde kom. Op korte 

termijn (streefdatum 1 april 2012) wil de gemeente starten met een proefproject. Het proefproject voor 

Vierlingsbeek bestaat uit de hoek Laurentiusstraat, Luciastraat, Beekstraat, Vlasakker en een stukje 

Hulder. Voor de uitvoerende (personen, buurtverenigingen en/of verenigingen) wordt er door de 

gemeente een vergoeding beschikbaar gesteld. De dorpsraad staat sceptisch tegenover dit plan. Zijn 

bang dat het op langere termijn de werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden. Verder is er 
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onduidelijkheid over het betalen van de belasting over de vergoeding, is men verzekerd, mogelijke 

kortingen op subsidies, waarom maar een vergoeding van 70% van het gecalculeerde bedrag etc. De 

gemeente hoopt dat door inzet van de eigen bewoners het groenonderhoud naar een hoger 

beeldkwaliteit gebracht kan worden. Het is namelijk je eigen leefomgeving. 

Voor alsnog willen wij niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Dit zal aan Willem van de Rijdt 

kenbaar gemaakt worden. Verder moeten de bewoners van Vierlingsbeek op korte termijn uitgenodigd 

worden voor de uiteenzetting van dit plan. Dit zal zo spoedig mogelijk via een publicatie in Globaal 

plaatsvinden.  

6.2 Terugkoppeling besluit fietspad Udo de Boyenstraat. 

Een reparatie met een betere kantopsluiting (voorstel Sjaak naar de wethouder) gaat veel geld kosten. 

Daarvoor is wel een offerte voor aangevraagd. Als die binnen is, dan zal een en ander besproken 

worden en dan wordt pas tot concrete actie overgegaan. 

Tot die tijd zal, indien noodzakelijk, alleen een noodreparatie plaatsvinden. Mogelijk wordt er een 

waarschuwingsbord geplaatst. Bij gladheid gaat het strooien van het fietspad gaat gewoon door. 

Wel gaat er reactie uit naar Willem dat er nog geen noodreparatie is uitgevoerd.  

6.3 Uitnodiging BHIC voor historische avond “het geheugen van Boxmeer”. 

Op 24 januari 2012 om 20:00 uur organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum in zaal d’n 

Buurman in Oeffelt een gezellige, historisch getinte avond onder de titel “het geheugen van Boxmeer”. 

Iedereen is van harte welkom. 

6.4 Brief Joop Verbeeten ivm bijdrage batterijset AED. 

De dorpsraad heeft van Joop Verbeeten een verzoek ontvangen voor een bijdrage voor de vervanging 

van een batterijset voor de AED. Kosten voor deze set zijn € 395,-. Verder wordt er in de brief 

gesproken over het uitpandig plaatsen van de AED zodat deze 7*24 uur beschikbaar is. Alleen in de 

huidige situatie (mogelijk diefstal) lijkt het hem geen goed plan. 

Afgesproken wordt om een mogelijke bijdrage even in beraad te houden en Bram Verstegen neemt 

contact met Joop op om over de mogelijkheden te praten om de AED 7*24 uur beschikbaar te hebben. 

Frans zal Joop via e-mail informeren. 

6.5 E-mail Willem van de Rijdt; financieel verslag 2011 dorpsraad Vierlingsbeek. 

Vanuit de gemeente bericht ontvangen dat wij op basis van het convenant verplicht zijn om voor 1 april 

2012 de financiële verantwoording over 2011 moeten opleveren. Voor deze verantwoording is geen 

standaard formaat beschikbaar. Mogelijk kunnen Huub en Geertjan op basis van het opgeleverde 

financieel verslag 2010 een opzet maken. 

 

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

Rob Smeets het ommetje Vierlingsbeek-zuid heeft te maken met wateroverlast. Doordat geen invulling 

gegeven is aan het voorstel drainage toe te passen blijft het water staan. Dit wordt veroorzaakt door de 

aanwezige leemlaag van de oude maasbedding. Rob zal m.b.v. een e-mail de gemeente informeren. 

Frans heeft via Huub informatie ontvangen over een verkeersbesluit. Het instellen van een parkeerverbod op 

Soetendaal. De aanwonende zouden graag zien dat het parkeerverbod aan de zijde van de huizen niet wordt 

ingesteld. 

 

8. Bespreking Actiepunten: 

-  De actie “Statuten van stichtingen zonder raad van toezicht verstrekken aan secretariaat” is door Juul 

 uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

- De actie “Leden dorpsraad informeren over de bezetting van de huidige werkgroepen” is door Frans

 uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

- De actie “Actualiseren werkgroepen” is uitgevoerd, zie verslag. Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

- De actie “Bijstellen concept reglement financiële ondersteuning” is door Jan uitgevoerd. Actiepunt komt 

 hiermee te vervallen. 

 

9. Rondvraag 

Wim Verhofstad: De 4 mei werkgroep wil bij de a.s. dodenherdenking aan de familieleden van de gevallenen 

kunststoffen klaprozen (poppy) uitreiken, die zij, indien gewenst, op hun kleding kunnen dragen. Dit is in 

Groot-Brittannië n.a.v. de eerste wereldoorlog een traditie geworden om hiermee de doden uit de diverse 

oorlogen en gewapende conflicten te herdenken. 

Rein Verhoeven: Wil, na overleg met de gemeente, in het dierenparkje in de spoorstraat een boom planten. Is 

hiervoor een bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds beschikbaar. Antwoord: De bijdrage is al eerder 

toegezegd.  
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 14 februari 2012 

- 13 maart 2012 

- 10 april 2012 

- 8 mei 2012 

- 12 juni 2012 

- 11 september 2012 

- 9 oktober 2012 

- 13 november 2012 

- 11 december 2012. 

 

 

Uitstaande acties: 

DB: Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren. 

Werkgroep groen: Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidsfonds.  

Huub Geurts: Bedrijven en Johan Broeren benaderen voor aanmelding van de aanwezige AED’s bij AEDalert. 

Frans Spiekman: Afspraak maken met notaris Rieff i.v.m. statuten Stichting Dorpsraad. 


