
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 8 mei 2012 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Theo Achten, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Vincent 

Gerrits, Frans Spiekman, Juul de Bont, Bram Verstegen, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Rein 

Verhoeven, Wim Verhofstad 

Afgemeld: Jan Manders 

 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.  

 

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

Geen op- en/of aanmerkingen.  

 

3. Bestuursaangelegenheden 

Geertjan presenteert het door opgesteld huishoudelijk reglement. Na enige discussie wordt voorgesteld om 

het huishoudelijk reglement naar de leden te mailen, zodat zij voor de volgende vergadering hun commentaar 

kunnen leveren. Geertjan zal het commentaar dan verwerken, zodat het in de volgende vergadering definitief 

gemaakt kan worden. Ter verduidelijking zal Frans de statuten nogmaals elektronisch beschikbaar stellen. 

Nagevraagd moet worden of de statuten met betrekking tot het stemrecht van de dorpsraadsleden bijgesteld 

moet worden. Moeten alle leden van de dorpsraad in de statuten vernoemd staan? Actie?? 

 

4. Financieel overzicht 2011  

Het door Huub opgesteld financieel overzicht wordt besproken. Op enkele kleine puntjes na wordt dit 

goedgekeurd. Het financieel overzicht dat naar de gemeente gestuurd wordt, wordt door Geertjan samen met 

Huub gegenereerd. Hierin zullen een aantal toekomstige uitgaven als reservering (o.a. AED, toiletwagen) in 

opgenomen worden. 

 

5. De pedjes zonder naam 

Geertjan presenteert een oude notitie met de pedjes zonder naam. Deze notitie moet geactualiseerd worden. 

Aan Rob wordt gevraagd om de bijgesloten tekening te actualiseren. Zodra dit gebeurt is, zal de tekening met 

de betreffende pedjes naar de leden gemaild worden, zodat iedereen zijn ideeën met betrekking de 

naamgeving kan indienen. Voorgesteld wordt om een aantal pleinen ook te voorzien van een naam. Mogelijk 

een verwijzing naar gestorven verzetstrijders.  

 

6. Algemene informatie: · 

6.1 Stand van zaken fietspad Udo de Boyestraat. 

Op 21 mei a.s. wordt het probleem van het fietspad besproken met wethouder Hendriks. De dorpsraad 

wordt vertegenwoordigd door Vincent, Juul en Frans. Op 19 mei om 19:00 uur zal Sjaak samen met de 

betreffende personen de knelpunten van het fietspad aanschouwen. Deze knelpunten kunnen dan op 

21 mei aan de wethouder voorgelegd worden, zodat er naar een goede permanente oplossing gezocht 

kan worden.  

6.2 Brief gemeente ivm kermissen. 

Van de gemeente een brief ontvangen over de toekomst van de kermissen. In deze brief staat dat 

steeds meer kleine kernen moeite hebben om hun kermis te behouden. De gemeente zal een concept 

beleid formulieren dat aan de dorpsraden wordt voorgelegd. De bijdrage van de dorpsraden is van 

groot belang en ideeën zijn welkom. Het streven is om eind 2012 duidelijk te hebben hoe Boxmeer 

verder gaat met de kermissen in de kleine kernen. 

In Vierlingsbeek organiseert de ondernemingsvereniging diverse activiteiten met de kermis. Verder 

wordt er tijdens de kermis een kroegentocht georganiseerd. De brief van de gemeente betreffende de 

kermissen zal ook voorgelegd worden aan de ondernemersvereniging en de organisatie van de bekse 

kroegentocht. Actie: Frans  
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6.3 Uitnodiging receptie EHBO 60 jarig bestaan op 12 mei 2012. 

Vincent zal namens de dorpsraad naar de receptie gaan. Het cadeau van de dorpsraad is het kenbaar 

maken van het plan betreffende de AED. 

Verder is afgesproken dat het DB een beleid moet maken hoe om te gaan met uitnodigingen van 

recepties van plaatselijke verenigingen of organisaties. Actie: DB 

6.4 Spooknota. 

Het secretariaat heeft een spooknota ontvangen. Dit wordt ter kennisneming aangenomen. Wel is 

politie hierover ingelicht. Maar er wordt verder geen actie ondernomen. 

6.5 Sluiting vestiging Rabobank Vierlingsbeek. 

Bram en Huub zijn op 24 april jl. naar de voorlichtingsavond van de Rabobank geweest m.b.t. 

vestigingsbeleid van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Hierin werd meegedeeld dat de 

vestigingen van Vierlingsbeek en Wanroy per 1 september a.s. gaan sluiten. De geldautomaat in 

Vierlingsbeek blijft wel gehandhaafd. 

In de brief, die aan de leden van de Rabobank is gestuurd, werd de suggestie gewekt dat de 

dorpsraden hiermee ingestemd hebben. Echter dit is niet de juiste situatie. Op de voorlichtingsavond 

werd de sluiting van de vestiging als een voldongen feit meegedeeld. 

Vincent heeft nog contact gezocht met de heer Vos van de Rabobank om richting de klanten aan te 

geven dat de dorpsraad geen partij was in het genomen besluit. Mogelijk komt er een artikel van de 

Rabobank in Globaal. 

De dorpsraad zal daarnaast in Globaal een artikel plaatsen dat de dorpsraad niet gekend is in het 

genomen besluit en het besluit als een voldongen feit meegedeeld heeft gekregen 

6.6 Brief gemeente m.b.t. de kerstverlichting Vrijthof. 

De dorpsraad heeft eind november 2011 toestemming gevraagd om de bomen met aangebrachte 

kerstverlichting zelf te mogen snoeien, zodat de kerstverlichting niet verwijderd hoeft te worden. Op 

deze brief is nu een reactie van de gemeente ontvangen. In deze brief staat dat er toestemming wordt 

verleend voor het snoeien van de zeven bomen waarin de kerstverlichting is aangebracht. Daar de 

werkgroep VVV het plan heeft de kerstverlichting verder uit te breiden, wordt de werkgroep VVV 

belemmerd in het verder uitbreiden van de kerstverlichting. 

Er zal opnieuw een brief naar de gemeente gaan om de zin “het betreft uitsluitend de 7 bomen die 

voorzien zijn van kerstverlichting” te laten wijzigen in “het betreft uitsluitend de bomen die voorzien zijn 

kerstverlichting”. Hiermee hopen wij te bereiken dat de werkgroep niet meer belemmerd wordt in het 

verder uitbreiden van de kerstverlichting op het Vrijthof. 

 

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

Het partneroverleg van de gemeente Boxmeer is definitief vastgesteld op 29 mei 2012. Bram en Rob zullen de 

dorpsraad vertegenwoordigen. 

 

Uitnodiging ontvangen van de uitreiking van de Dr. PeelenCultuurprijs op 17 mei a.s. De stichting Op de Töffel 

is genomineerd. Geertjan gaat naar de uitreiking. 

 

Doordat de oude vlag versleten was, is er voor de dodenherdenking een nieuwe Nederlandse vlag 

aangeschaft. 

 

Bij het secretariaat is uitnodiging van de vereniging Kleine Kernen voor een algemene ledenvergadering op 15 

mei 2012 binnengekomen. Vanuit de dorpsraad is hiervoor geen belangstelling voor het bijwonen van deze 

vergadering. 

 

Ben meldt dat een deel van het Maas- en Peelliniepad omgeploegd is. Het is het stukje wandelpad 

als je de Willem I straat uit loopt, over het bruggetje over de beek gaat en dan naar links. Vlak 

daarna ga je het bos uit en gaat het pad tussen een houtwal en akkerland verder. Daar is het pad 

helemaal omgeploegd. Mogelijk is de begroeiing aan de kant van de beek de oorzaak van het verdwijnen 

van het wandelpad en heeft de eigenaar correct gehandeld. Ben vraagt dit na bij de gemeente. 

  

8. Bespreking Actiepunten: 

- De actie “Opstellen huishoudelijk reglement” is uitgevoerd. De leden krijgen deze maand tijd om 

 commentaar te leveren. Actiepunt wordt volgende maand opnieuw behandeld. 

- De actie “Bedrijven en Johan Broeren benaderen voor aanmelding van de aanwezige AED’s bij AEDalert” 

 Huub heeft de betreffende personen benaderd tot op heden m.u.v. Plus Verbeeten zijn er geen 

 aanmeldingen gedaan. Frans zal een brief opstellen met het verzoek om hun AED bij AEDalert aan te 
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 melden. 

- De actie “realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED” is door Bram in samenwerking met Plus Verbeeten 

 uitgevoerd. De AED van de Plus wordt in de ruimte van de pinautomaat van de Rabobank opgehangen. 

 Hiervoor wordt een speciale AED-kast Aivia 310 aangeschaft. Deze kast biedt de meeste mogelijkheden. 

 Kosten € 1.314,95 incl. btw. 

- De actie “Navragen bij de gemeente of er in de bomen rondom Vlasakker luisbestrijding uitgevoerd kan 

 worden” is uitgevoerd. De gemeente onderneemt geen actie. Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

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

 Blom” is uitgevoerd. De politie onderneemt hierover geen verdere actie. Initiatief ligt bij de gemeente. 

 Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

- De actie “In kaart brengen van de pedjes zonder naam” is uitgevoerd. De lijst en tekeningen moeten 

 geactualiseerd worden. Komt nogmaals terug in de vergadering. 

 

9. Rondvraag 

Huub Geurts: Er komt een algeheel parkeerverbod op Soetendaal. Het ingediende bezwaar is niet 

gehonoreerd. Volgens de bezwarencommissie waren de bewoners, Volharding en restaurant de Vier Linden 

geen belanghebbenden. Het oorspronkelijk verzoek van de aanwonende was om aan de westzijde van 

Soetendaal (kant van de bebouwing) geen parkeerverbod in te stellen, wel aan de oostzijde.  

 

Wim Geurts: Meldt dat de kastanjeboom in het park gekapt is. Door de storm was er een tak afgebroken. 

Medewerkers van de gemeente hebben toe besloten om de gehele boom om te zagen. De werkgroep groen 

(Rob, Ben en Rein) stellen een brief voor de gemeente op. Frans zal deze versturen. 

 

Rob Smeets: Volgende week wordt er met een medewerker van het bureau, dat een wandelapp maakt voor 

Vierlingsbeek, en de werkgroep wandelpaden gekeken naar de mogelijkheden voor het samenstellen van een 

wandelapp. 

 

Rein Verhoeven: Complimenteert de werkgroep 4 mei viering voor de goed georganiseerde doden 

herdenking. 

Rein Verhoeven: Vraagt of het niet mogelijk is om een kaart van Vierlingsbeek tijdens de vergaderingen 

beschikbaar te hebben? Rob Smeets vraagt bij de gemeente via Rob Setz na wat de mogelijkheden zijn. 

 

Wim Verhofstad: N.a.v. de rondvraag van de vorige vergadering m.b.t. overlast hondenpoep, geeft Wim aan 

dat het niet zinvol is om regelmatig een artikel over de overlast van hondenpoep in Globaal te publiceren. 

Mogelijk kunnen Boa’s voor deze overlast ingeschakeld worden Wim vraagt dit na bij de gemeente. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 12 juni 2012 

- 11 september 2012 

- 9 oktober 2012 

- 13 november 2012 

- 11 december 2012. 

 

 

Uitstaande acties: 

Geertjan van Groenland: Opstellen huishoudelijk reglement. 

Nogmaals behandelen: 12 juni 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: Laten staan totdat de AED geïnstalleerd is. 

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

oppakken). 

Behandelen: oktober/november 2012 

Geertjan: In kaart brengen van de pedjes zonder naam. 

Behandelen: Na actualisering door Rob en commentaar van de leden nogmaals 

behandelen. 

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 


