
 
Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2012 
 
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij de 
dorpsraad betrokken was en die in 2012 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden. 
 
Het bestuur: 
Bestuurswisselingen: Vanaf september 2011 is Vincent Gerrits voorzitter van de Dorpsraad. 
Sinds maart 2012 is de dorpsraad overgegaan in de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek. In de vergadering van 
maart 2012 zijn de statuten in het bijzijn van notaris Rieff ondertekend. 
Begin van het jaar heeft een actualisatie van de werkgroepen plaatsgevonden. Zie hiervoor de website van de 
Dorpsraad en het aankondigingsbord op het Vrijthof. 
 
Communicatie: 
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te verzorgen. De 
informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van de dorpsraad 
Vierlingsbeek (http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl). 
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld. 
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, geïnformeerd. 
 
Dr. PeelenCultuurprijs: 
De dorpsraad heeft in 2012 de Stichting Op de Tôffel voorgedragen voor de Dr. PeelenCultuurprijs. Deze prijs is 
2012 ook toegekend aan de Stichting Op de Tôffel. 
 
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek: 
Begin 2012 heeft de dorpsraad het concept stedenbouwkundig plan “achter het Vrijthof” ontvangen. Naar 
aanleiding van dit plan, zijn er opmerkingen richting de gemeente gestuurd. De bewoners, die rondom het plan 
wonen, hebben eveneens hun opmerkingen richting gemeente gestuurd. De presentatie van het plan heeft 
meerdere malen bij Concordia plaatsgevonden. Inmiddels is de definitieve versie vastgesteld en zal worden 
begonnen met de bouw van een aantal woningen aan de oost zijde van het project. 
De dorpsraad heeft in 2012 ook het voorontwerpbestemmingsplan Vierlingsbeek ontvangen. Ook hiervan zijn er 
reacties richting de gemeente gestuurd. Het bestemmingsplan Vierlingsbeek is inmiddels gewijzigd vastgesteld. 
 
Werkgroep Verkeer: 
1. Op aandringen van de dorpsraad is het fietspad Udo de Boyestraat hersteld. De door de Dorpsraad 

gevraagde meer definitieve aanpassing van het fietspad werd in verband met de hoge kosten niet 
gehonoreerd. Hiervoor had de gemeente geen budget. Door de mindere kwaliteit is er nu bij vorst en sneeuw 
een strooiverbod ingesteld voor dit pad.  

2. Voor de parkeerproblemen in het smalle stuk van de Grotestraat is nog steeds geen structurele oplossing 
geboden. 

 
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek: 
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de kerstverlichting rondom kerstmis aan. 
 
Werkgroep groen: 
1. Begin van het jaar 2012 is het beleidsplan IBOR door de gemeente Boxmeer toegelicht. Het belangrijkste 

punt was het bevorderen van de burgerparticipatie in het groenonderhoud (snoeien van hagen, grasmaaien, 
onkruidverwijdering en het opruimen van zwerfafval) binnen de bebouwde kom. Er kon gestart worden met 
een proefproject. Het proefproject voor Vierlingsbeek bestond uit het gebied Laurentiusstraat, Luciastraat, 
Beekstraat, Vlasakker en een stukje Hulder. Voor de uitvoerenden (personen, buurtverenigingen en/of 
verenigingen) werd er door de gemeente een vergoeding beschikbaar gesteld. De dorpsraad heeft hiervoor 
een oproep in Globaal geplaatst om de verenigingen te enthousiasmeren. Uiteindelijk was er vanuit de 
gemeenschap Vierlingsbeek geen animo voor het proefproject. 

2. Naar aanleiding van een brief van de bewoners in de Beekstraat, Luciastraat en Vlasakker i.v.m. overlast van 
de bomen in hun straat, heeft er overleg met gemeente, dorpsraad en bewoners plaats gevonden. De 
bewoners wilden dat alle bomen gekapt werden. Daar de gemeente niet van plan was om alle bomen te 
kappen, is in overleg met de dorpsraad en een tweetal bewoners een uitgewerkt plan van de gemeente 
m.b.t. de bomenkap besproken. In het plan van de gemeente is gekeken naar de overlast door wortelopdruk, 



de gezondheid van de bomen en de beschikbare ruimte tussen de bomen. Verder heeft er ook herplant 
plaatsgevonden van bomen, die minder overlast veroorzaken. 

 
Werkgroep 4 mei: 
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het 
oorlogsmonument naast de kerk. Ook dit jaar is de herdenking door vele mensen 
(jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig verlopen. 
 
 
 
 
 

 
Werkgroep wandelpaden: 
Op aandringen van de werkgroep wandelpaden is de wateroverlast van het ommetje Vierlingsbeek Zuid door de 
gemeente aangepakt. Hiervoor is de noodzakelijke drainage aangebracht. 
De werkgroep heeft meegewerkt bij het realiseren van het Wandelnetwerk Boxmeer. Initiatiefnemer van het 
Wandelnetwerk is RMB in samenwerking met de gemeente Boxmeer. 
Ook heeft de dorpsraad in samenwerking met IVN De Maasvallei een natuurwerkdag georganiseerd, waarbij een 
grote groep vrijwilligers een deel van het wandelpad vanaf het bruggetje over de beek naar de Sleibergweg 
opgeknapt heeft. 
 
Honden en hun baasjes: 
Gezien het feit dat de klachten over honden poep nog steeds structureel zijn, worden er jaarlijks VIHDEQ (d.i. 
V’beekse Honden Drollen Equivalent) metingen van de hondendrollen uitgevoerd. De resultaten van de deze 
metingen worden in Globaal gepubliceerd. Wij constateren dat in 2012 een groot aantal honden bezitters zich 
prima aan de regels houden. 
 
Regeling financiële ondersteuning: 
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de gemeente 
Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari vastgesteld en 
uitgekeerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: 
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het dorp te 

verbeteren. 
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid. 
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaanvraagformulier 
opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te kunnen maken een verzoek in kunnen 
dienen voor een subsidie. Het reglement en het subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de 
dorpsraad Vierlingsbeek (http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.  
In 2012 hebben 4 verenigingen een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen. Verder heeft de dorpsraad 
in samenwerking met Plus Verbeeten er voor gezorgd dat de AED bij BiblioBeek 7*24 uur beschikbaar is. Vanuit 
het leefbaarheidfonds is hiervoor een bijdrage geleverd. Vanuit het leefbaarheidfonds wordt het noodzakelijke 
onderhoud voor de komende jaren bekostigd.  
  
Vooruitblik 2013: 
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld: 
- De leefbaarheid van Vierlingsbeek in kaart brengen. 
- Meewerking verlenen bij het samenstellen van een DOP (Dorps OntwikkkelingsPlan).  
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei.  
- De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch volgen en beoordelen. 
- Verkeersveiligheid in kaart brengen. 
- Meten overlast hondenpoep en kenbaar maken aan de inwoners van Vierlingsbeek 
- De werkgroep groen plant weer een bijzondere boom in het kader van de boomplantdag. 
- Het bereiken van een grotere betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de dorpsraad. 


