
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 10 april 2012 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Theo Achten, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Jan Manders, Vincent Gerrits, Frans Spiekman, 

Juul de Bont, Bram Verstegen, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Riet van Rooy 

Gast: Janne Blom wijkagent Boxmeer-Zuid 

Afgemeld: Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven  

 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen en in het bijzonder Janne Blom wijkagent Boxmeer-Zuid van harte welkom bij 

deze dorpsraadvergadering.  

 

2. In gesprek met Janne Blom wijkagent van Boxmeer-Zuid 

Janne Blom stelt zich voor en geeft aan dat zij van plan is regelmatig de dorpsraadsvergaderingen te 

bezoeken om aan te horen wat er speelt in de dorpen van Boxmeer-Zuid. 

E-mail Janne: Janne.Blom@Brabant-Noord.Politie.nl  

Zij vertelt dat de criminaliteit in de omgeving toeneemt, meer woninginbraken, meer woninginsluipingen en 

babbeltrucs. Bij de politie verdenkt men bendes uit Oost-Europa ervan dat zij veelal groepsgewijs inbraken 

plegen en na een tijdje verkassen naar een andere omgeving, zodat deze moeilijk te achterhalen zijn. 

De volgende punten worden voorgelegd aan Janne: 

- Overlast jeugd achter de kerktoren. 

- Overlast jeugd van over de Maas rondom de bieb. Dit bestaat uit vervuilend gedrag, bedreigend gedrag (o.a. 

discriminatie, bezetting van de totale stoepbreedte, bezetting van de tafel bij de Biep). Indien de vrijwilligers 

van de Biep vragen om de zitplaatsen vrij te houden voor bezoekers van de Biep, reageren zij agressief. 

Janne geeft aan dat er door collega’s, tijdens het surveilleren, vrijwel nooit problemen geconstateerd worden. 

Mogelijk heeft dit te maken met het tijdstip van het surveilleren. Zij zal vragen dat de Boa’s vaker gaan 

surveilleren. Verder vraagt zij om zoveel mogelijk de problemen met het bijbehorend tijdstip naar haar te 

mailen, zodat zij daar een tijdspatroon kan uithalen. Zij wil dan op die tijdstippen van overlast in een 

onopvallende surveillancewagen op het Vrijthof gaan staan om de situatie nauwlettend in de gaten te hoeden. 

Zij kan dan, indien nodig, handhavend optreden. 

- Handhavingsbeleid snelheid. Daar de meeste wegen ingericht zijn als 30 km en/of 60 km zone wordt er 

mimimaal op snelheid gecontroleerd. Veelal worden de snelheidsovertredingen door de inwoners zelf 

gemaakt. 

- Het parkeerprobleem rond de tennisvelden. Regelmatig parkeren de tennissers hun auto’s in de wijk 

Vierlingh i.p.v. de daarvoor beschikbare parkeerplaatsen bij het station. Daar er geen parkeerverbod is 

ingesteld, kan de politie niet handhavend optreden. Het parkeerbeleid is de verantwoordelijkheid van de 

gemeente en zal daar aangekaart moeten worden. 

- Verkeersveiligheid stedenbouwkundig plan “Achter het Vrijthof”. Hoogwaarschijnlijk heeft de gemeente 

contact gehad met verkeerskundige bij de politie. Janne weet dit niet zeker. Afgesproken wordt om onze 

kanttekeningen m.b.t. dit plan naar Janne te mailen, zodat zij dit kan doorspelen naar de verkeersdeskundige. 

- Kinderlokker. Er gaan verhalen rond in Vierlingsbeek dat er in de omgeving een kinderlokker actief is. Janne 

meldt dat er alleen een melding van een kinderlokker is, echter er zijn geen concrete aanwijzingen dat deze 

ook daadwerkelijk actief is. De scholen zijn geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. een eventuele 

kinderlokker. 

 

 

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

Geen op- en/of aanmerkingen.  
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4. Bestuursaangelegenheden 

Het plan was om het huishoudelijk reglement te behandelen, maar door familieomstandigheden heeft Geertjan 

geen tijd gevonden om een concept huishoudelijk reglement op te stellen. Dit punt wordt dan ook 

doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

5. Algemene informatie: · 

5.1 Stand van zaken stedenbouwkundig plan “Achter het Vrijthof”. 

Bram heeft de kanttekeningen van de Dorpsraad m.b.t. dit plan correct verwoord in een notitie. Deze 

notitie is met een bijbehorende brief naar de gemeente verstuurd. Dezelfde notitie is ook aan de 

bewoners, die rondom dit plan wonen, verstrekt. 

Verder zijn er door drie aanwonende ook bezwaren met betrekking tot dit plan naar de gemeente 

gestuurd. 

Vincent heeft vernomen dat binnenkort op het terrein van het plan “Achter het Vrijthof” gestart gaat 

worden met een archeologisch onderzoek. 

Wim Geurts vraagt of het misschien mogelijk is op korte termijn de boerderij van Deenen al te laten 

slopen, mogelijk in eigen beheer. Hierdoor komt er een groot terrein beschikbaar voor mogelijke 

evenementen, die plaatsvinden op het Vrijthof. Zolang er niet gebouwd op dit terrein wordt zou dit een 

goede optie zijn. 

5.2 Stand van zaken kerstverlichting Vrijthof. 

Er komen twee vaste aansluitpunten voor de verlichting. De kosten voor het aanbrengen van deze 

aansluitpunten door Enexis zijn voor rekening van de Dorpsraad. De kerstverlichting mag in de bomen 

blijven, zolang de dorpsraad ervoor zorgt dat de bomen op kosten van de dorpsraad door een 

gecertificeerde persoon gesnoeid worden. Contactpersoon van de gemeente m.b.t. het snoeien is 

Frans Bonants, snoeideskundige van de gemeente. 

5.3 Leefbaarheidfonds (subsidieaanvraag Stichting Sinterklaas Comité Vierlingsbeek. 

De ingediende aanvraag van € 250,- wordt toegekend. 

5.4 Leefbaarheidfonds (subsidieaanvraag Koningsloper door het Koningskerkje). 

Na enige discussie wordt besloten om geen subsidie toe te kennen. Wel wordt, indien het project 

verliesgevend is, een garantstelling van maximaal € 250,- toegekend. 

5.5 Leefbaarheidfonds (subsidieaanvraag buurtvereniging De Heihoek). 

De ingediende aanvraag van € 250,- wordt toegekend. 

5.6 Mogelijke wijziging vergaderdatums. 

N.a.v. een vraag van het gemeenteraadslid de heer Stoffelen om de vergadering van de dorpsraad niet 

op de 2
e
 dinsdag van de maand te laten plaatsvinden, is gekeken naar het vergaderschema van de 

gemeente Boxmeer. Aan de hand van het schema is geconstateerd dat er voldoende gelegenheid was 

voor hem om naar een of meerdere dorpsraadsvergaderingen te komen. 

Op dit moment wordt de dorpsraadsvergadering op de 2
e
 dinsdag van de maand goed bezocht en als 

wij op een andere dag gaan vergaderen, dan haken mogelijk een aantal leden af en dat is dus juist niet 

bedoeling. 

Conclusie: De dorpsraadsvergaderingen blijven op de 2
e
 dinsdag van de maand plaatsvinden. 

 

 

6. W.v.t.t.k. 

Verzoek aan Geertjan om de pedjes zonder naam in kaart te brengen. Inventarisatie heeft in het verleden al 

eens plaats gehad. Het plaatsen van de bordjes met de bijbehorende naam werd door de gemeente te duur 

bevonden en dus niet gehonoreerd. Mogelijk kunnen wij dit in eigen beheer doen. 

 

Dr. PeelenCultuurprijs: Voordracht Marius Grutters wordt in overleg met Marius niet uitgevoerd. Reden IVN 

heeft al in 2010 met hetzelfde onderwerp (Maasheggenvlechten) de prijs gewonnen. De dorpsraad gaat nu de 

Stichting Op De Töffel voordragen. Geertjan zal de voordracht verzorgen. 

 

Partneroverleg gemeente Boxmeer: Van Willem van de Rijdt bericht ontvangen om voor het aanstaande 

partneroverleg twee datums (22 en 29 mei) te reserveren. Er mogen maximaal twee personen van de 

dorpsraad bij dit overleg aanwezig zijn. Rob Smeets en Bram Verstegen geven aan dat zij wel naar dit overleg 

willen gaan. 

 

Brief GRAYDON: Naar aanleiding van de inschrijving van de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek bij de Kamer 

van Koophandel een brief ontvangen van Graydon. Dit wordt voor kennisneming aangenomen. 
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7. Bespreking Actiepunten: 

- De actie “Opzetje maken reacties Dorpsraad op het concept stedenbouwkundig plan “achter het Vrijthof”.” is 

 uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen.  

 

8. Rondvraag 

Bram Verstegen: Hij constateert dat er regelmatig voor de ingang van het kinderdagverblijf hondendrollen op 

de stoep liggen. Mogelijk kan Wim Verhofstad hierover een artikel in Globaal wijden. 

Bram Verstegen: Hij merkt op dat het brievenhoofd teveel ruimte in beslag neemt. Mogelijk kunnen de 

gegevens van de penningmeester verwijderd worden.  

Theo Achten: Constateert dat er al geruime tijd op diverse plaatsen een biljet met de tekst “Vermiste kat” is 

opgehangen. Kan er een verzoek aan de eigenaar gedaan worden om dit biljet te verwijderen. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 8 mei 2012 

- 12 juni 2012 

- 11 september 2012 

- 9 oktober 2012 

- 13 november 2012 

- 11 december 2012. 

 

 

Uitstaande acties: 

Geertjan van Groenland: Opstellen huishoudelijk reglement. 

Behandelen: 8 mei 2012 

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

Behandelen: september/oktober 2012 

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

AEDalert. 

Behandelen: 8 mei 2012 

Bram Verstegen: Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED. 

Behandelen: 8 mei 2012 

Rob Smeets: Navragen bij de gemeente of er in de bomen rondom Vlasakker luisbestrijding uitgevoerd 

kan worden. 

Behandelen: 8 mei 2012 

Allen: Samenstellen werkgroep gladheidbestrijding Merletgaarde. (actiepunt in het najaar weer 

oppakken). 

Behandelen: oktober/november 2012 

Frans Spiekman: De notitie van de kanttekeningen m.b.t. plan “Achter het Vrijthof” per e-mail versturen naar 

Janne Blom. 

Behandelen: z.s.m. 

Geertjan: In kaart brengen van de pedjes zonder naam. 

Behandelen: z.s.m. 

Geertjan: Voordracht verzorgen van de Stichting Op De Töffel voor de Dr. PeelenCultuurprijs. 

Behandelen: voor 13 april 2012 

 

Uitstaande acties gemeente: 

1. Verkeersveiligheidsplan. De dorpsraad heeft informatie aangeleverd voor het verkeersveiligheidsplan. Tot op 

heden nog geen reactie van de gemeente ontvangen. 

Datum aanmelding: 13 mei 2010 

2. Fietspad Udo de Boyestraat. De gemeente heeft toegezegd dat er een spoedreparatie uitgevoerd gaat 

worden. De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. 

Datum aanmelding: 9 november 2011 

3. Problemen kerstverlichting: Verzoek om de kerstverlichting op het Vrijthof in de bomen te laten hangen. 

De kerstverlichting mag blijven hangen onder voorbehoud dat de bomen op kosten van de dorpsraad 

gesnoeid worden. Verder worden er op kosten van de dorpsraad twee aansluitpunten door Enexis aangelegd. 

Datum aanmelding: 30 november 2011  

4. Wateroverlast ommetje Vierlingsbeek. De gemeente heeft toegezegd dat er een drainage aangebracht wordt. 

De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. 

Datum aanmelding: 1 februari 2012 

5. Reacties stedenbouwkundig plan “Achter het Vrijthof”. De brief met bijbehorende kanttekeningen is verstuurd. 

Datum aanmelding: 21 maart 2012 


