
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 9 oktober 2012 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Huub Geurts, Jan Manders, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Juul de Bont, Ben 

Bloemberg, Wim Geurts, Wim Verhofstad, Sjaak Verstegen, Geertjan van Groenland, Rein 

Verhoeven, Peter Verdijk, Willem van de Rijdt 

Afgemeld: Bram Verstegen 

 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.  

 

2. Stand van zaken Laurentiuskerk 

Op verzoek van de dorpsraad is Peter Verdijk, namens de initiatief groep “Open de Kerk”, uitgenodigd om de 

dorpsraad bij te praten over stand van zaken betreffende de Laurentiuskerk. De initiatiefgroep bestaat uit 

Peter Verdijk, Anjo Welles en Toon de Jong. 

Aanleiding voor het opstarten van de initiatiefgroep “Open de Kerk” was de brief vanuit het bisdom, die huis 

aan huis verspreid is. Hierin stond het voorgenomen besluit dat een aantal kerken van de parochie Maria, 

Moeder van de kerk, waaronder die van Vierlingsbeek en Maashees, mogelijk in 2013 gesloten worden. Dit 

betekent dat de mensen uit Vierlingsbeek en Maashees voor het bijwonen van een Eredienst naar Overloon, 

St. Anthonis, Oeffelt of Wanroy moeten gaan. 

De parochie bestaat uit 4 pastorale eenheden waaronder die van Vierlingsbeek Maashees. Van drie pastorale 

eenheden blijft een kerk open, behalve een kerk van de pastorale eenheid Vierlingsbeek Maashees. 

De dorpsraad Maashees heeft zich al bij de sluiting neergelegd en een werkgroep ingesteld wat de 

bestemming voor het kerkgebouw eventueel zou kunnen zijn. 

Voorafgaand aan de informatieavond m.b.t. het voorgenomen besluit van de kerksluitingen, georganiseerd 

door het Bisdom, heeft de pastorale eenheid Vierlingsbeek een gesprek gehad met de Vicaris-generaal en 

pastoor Kersemakers. Tijdens dit overleg is de sluiting van de Laurentius besproken. Door de Vicaris-generaal 

is aangegeven dat aan een mogelijke sluiting te ontkomen is, indien de pastorale eenheid Vierlingsbeek 

Maashees een ter degen 10-jarenplan opstelt, waarin de financiële begroting positief is. 

Op 22 augustus 2012 is er een bijeenkomst voor de parochianen en belangstellende dorpsgenoten bij 

Concordia geweest om te peilen of er voldoende draagvlak is voor het behouden van de Eredienst in 

Vierlingsbeek. Deze bijeenkomst is door 75 belangstellenden bezocht. Onderdeel van deze bijeenkomst was 

een inleiding van Ger Verhoeven, die het belang van de Kerk en het Kerkgebouw in een cultuurhistorische 

context plaatste. 

Tijdens deze bijeenkomst is het initiatief ontstaan van het verspreiden van een huis aan huis enquête. 

Inmiddels zijn er ruim 1200 enquête formulieren bezorgd. Het doel van deze enquête is het vaststellen of er 

onder de bewoners voldoende draagvlak is voor het open houden van de Laurentiuskerk. Inmiddels zijn ruim 

500 enquêteformulieren retour. Dit aantal is voldoende representatief om een juist oordeel vast te kunnen 

stellen van wat er leeft onder de inwoners. De terugkoppeling van de uitslag van de enquête zal in eerste 

instantie aan de aanwezigen van de bijeenkomst op 22 augustus jl. teruggekoppeld worden.  

Verder heeft de initiatiefgroep een brief gestuurd naar de priesterraad en de bisschop om het besluit van de 

sluiting van de Laurentiuskerk uit te stellen, zodat er voldoende tijd is om een 10-jarenplan op te stellen. Van 

pastoor Kersemakers is een brief ontvangen dat de inhoud van de brief naar de priesterraad te complex is, om 

op korte termijn hierover een besluit te kunnen nemen. 

Als de kerk definitief gesloten wordt, dan wordt de gehele kerkelijke inventaris verwijderd. Dan komt mogelijk 

de Dorpsraad in beeld om te kijken welke bestemming aan het kerkgebouw gegeven kan worden.  

 

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

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

4. Bestuursaangelegenheden 
De notaris heeft gereageerd op de vraag of er voor de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek een huishoudelijk 
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reglement noodzakelijk is. Zijn antwoord is: De statuten voorzien in een gedetailleerde regeling van allerhande 
zaken. Als u als betrokkenen bij de stichting geen behoefte heeft aan een nadere vastlegging van zaken, dan 
is een huishoudelijk reglement (op dit moment) niet nodig. 

 

5. Brief Dorpsraad Beugen 
Van de Dorpsraad Beugen een brief ontvangen waarin het volgende vermeld staat: 
Dorpsraden, sla de handen ineen en laat de vraag over recht van eigendom en inventaris eens uitzoeken door 
een gerenommeerd juristen kantoor om van daaruit namens de dorpsgemeenschappen een betere 
uitgangspositie richting bisdom te hebben. Eerst als dorpsgemeenschap een kerkgebouw geheel bekostigen 
om vervolgens datzelfde gebouw te moeten terug kopen of huren kan volgens ons nooit overeind blijven. 
Reactie Dorpsraad Vierlingsbeek: De Dorpsraad staat op zich positief tegenover dit plan, maar de financiële 
consequenties voor de dorpsraad zijn onduidelijk. Het financiële plaatje moet beter onderbouwd worden, 
willen wij als dorpsraad dit plan ondersteunen. Dit zal aan de Dorpsraad Beugen meegedeeld worden. 
 

6. Algemene informatie: · 

6.1 Stand van zaken fietspad Udo de Boyestraat. 

Tijdens het overleg op 20 september jl. met wethouder Hendriks en de heer Bennink betreffende het 

fietspad is ons duidelijk gemaakt, dat het door ons voorgestelde herstel, zodat o.a. het fietspad in de 

strooiroute opgenomen zou kunnen blijven, van het fietspad te duur is (€ 75.000,-). Ons werd gevraagd 

om akkoord te gaan met een goedkopere oplossing van € 15.000,-. Dit hield in het fietspad in zijn 

geheel opnieuw bestraten en het fietspad wordt uit de strooiroute gehaald. Na terugkoppeling met de 

leden van de dorpsraad zijn wij akkoord gegaan met het voorstel van de gemeente. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het fietspad gestart. Sjaak zal namens de Dorpsraad een stukje 

in het Globaal schrijven met betrekking tot de stand van zaken van het fietspad. 

6.2 Wel/geen werkgroep gladheidbestrijding Merletgaarde. 

Indien de gladheidbestrijding door de Dorpsraad beperkt wordt tot de Merletgaarde, dan ontstaat al 

gauw de vraag waarom bij ons niet. Er wonen immers meerdere ouderen op diverse plaatsen in 

Vierlingsbeek. Besloten is om het initiatief van de gladheidbestrijding aan de vitale bewoners van de 

Merletgaarde over te laten. De heer Hendriks (indiener plan) moet hierover geïnformeerd worden. 

6.3 Werkgroep VVV (aanvraag vergunning Kerstverlichting). 

Voor verdere uitbreiding van de kerstverlichting op het Vrijthof moet er zo spoedig mogelijk een 

vergunning aangevraagd worden. Verder moet de gemeente geïnformeerd worden over het snoeien 

van de bomen, die al voorzien zijn van de kerstverlichting. Daarbij moet de persoon met het vereiste 

Treeworker Certificaat aan de heer van Dinter bekend gemaakt worden. 

Geertjan zal dit aan Joop Verbeeten doorgeven.  

 

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

- Peelhorst conferentie 8-10-2012. 

Door diverse oorzaken is niemand van de Dorpsraad in staat geweest om naar deze conferentie te 

gaan. Deze conferentie ging over de toekomst van duurzame landbouw en een leefbaar platteland. 

Daar dit mogelijk ook voor Vierlingsbeek van belang is, heeft Geertjan informatie van deze conferentie 

opgevraagd. 

- Informatiebijeenkomst IGP Maasheggen 8-10-2012. 

De leden Ben Bloemberg, Rein Verhoeven en Wim Geurts hebben deze bijeenkomst bezocht. 

Het was een goed opgezette avond. Er werd in beeld gebracht wat de diverse overheidsinstanties al 

tot stand hebben gebracht. Verder werd er verteld wat er nog aan natuur verbeteringsprojecten te 

gebeuren staat. Mogelijk ontstaan er vertragingen in de nog uit te voeren projecten, door de 

bezuinigingen van de diverse overheidsinstanties. 

- BPR. 

Op ons verzoek zal op de volgende dorpsraadsvergadering een aantal leden van de BPR een 

toelichting van hun werkzaamheden geven. 

Op 14 november 2012 organiseert de BPR een voorlichtingsavond over jeugdzorg en/of Jeugd en 

Gezin. Nader informatie van de BPR volgt nog. 

- Landkaarten Vierlingsbeek. 

Op verzoek van de dorpsraad heeft Huub een landkaart van Vierlingsbeek bij de gemeente 

aangevraagd. Inmiddels zijn er twee kaarten ontvangen en deze kunnen tijdens de 

dorpsvergaderingen geraadpleegd worden. Oorspronkelijke kosten waren € 270,- , maar zijn alsnog 

door de gemeente gratis verstrekt. 

- Parkeerverbod Soetendaal. 

Sinds kort geldt er een compleet parkeerverbod op Soetendaal. Er is al handhavend opgetreden. Daar 

het parkeerverbod afwijkt van wat de Dorpsraad aangevraagd heeft (alleen een parkeerverbod aan de 

oostzijde van Soetendaal), zal Sjaak namens de Dorpsraad een stukje aan het parkeerverbod in 
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Globaal wijden. 

 

- Bespreking Actiepunten: 

- De actie “Opstellen huishoudelijk reglement” kan eraf. Notaris Rieff heeft aangegeven dat er geen 

 huishoudelijk reglement noodzakelijk is. 

- De actie “Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED” blijft nog staan. Op dit moment wordt er gewerkt aan 

 de installatie van de geleverde kast voor de AED. De kast is geïnstalleerd, de AED nog niet. 

- De actie “In kaart brengen van de pedjes zonder naam”; Ben heeft de opmerkingen van de leden van de 

 dorpsraad verwerkt en naar de “Oude Schoenendoos” gestuurd. Zodra de “Oude Schoenendoos” de 

 naamgeving van de pedjes heeft beoordeeld, stelt Ben voor om de naamgeving van de pedjes op de site 

 van de dorpsraad te plaatsen, zodat de inwoners alsnog hierop kunnen reageren. 

- De actie “Samenstellen werkgroep gladheidbestrijding Merletgaarde” kan eraf. Hieraan wordt geen invulling 

 gegeven. 

- De actie “Bij notaris informeren of een huishoudelijk reglement noodzakelijk is” kan eraf. De notaris heeft 

 een reactie gegeven. 

- De actie “Iemand van de BPR uitnodigen voor de dorpsraadsvergadering om toelichting te geven van de 

 werkzaamheden van de BPR” kan eraf. Op de volgende dorpsraadsvergadering zijn leden van de BPR 

 aanwezig. 

- De actie “Vergaderdatums voor 2013 vastleggen bij ’t Joffershof” kan eraf. De datums voor 2013 zijn bij het 

 Joffershof vastgelegd. 

- De actie “De visie van de dorpsraad insturen richting BrabantLab (VVKNB)” kan eraf. De visie is per e-mail 

 verstuurd naar BrabantLab. 

- De actie “Bij de gemeente navragen wat er met het afgesloten bruggetje in het park tussen Molenweg en 

 Spoorstraat gaat gebeuren” kan eraf. Tijdens het overleg op 20 september jl. met wethouder Hendriks is 

 toegezegd dat het bruggetje, n.a.v. gemeenteraadsvragen op korte termijn hersteld wordt. 

 

- De uitstaande actie van de gemeente “Fietspad Udo de Boyestraat” kan eraf. De herstel werkzaamheden 

 aan het fietspad zijn al gestart. 

- De uitstaande actie van de gemeente “Problemen kerstverlichting: Verzoek om de kerstverlichting op het 

 Vrijthof in de bomen te laten hangen” kan eraf. Diverse reacties gemeente ontvangen. Voor verder 

 uitbreiding moet een nieuwe vergunning door de dorpsraad aangevraagd worden. 

 

Rondvraag 

Huub Geurts: Moet er actie ondernomen worden t.a.v. de vernieling van de aanplant bij de kerk. 

Antwoord: Zodra er de aanplant hersteld c.q. vernieuwd is, zal deze spoedig weer vernield zijn. 

 

Geertjan van Groenland: Deelt mee dat er vanaf 1 november as. ieder weekend de wandelroute happen en stappen  

georganiseerd wordt. 

 

Geertjan van Groenland: Heeft een sleutel van de energiekast op het Vrijthof bij de gemeente aangevraagd om met 

zijn grasmachine de niet gemaaide plekken op het Vrijthof te kunnen maaien. Zijn verzoek is afgewezen. 

 

Geertjan van Groenland: De 3 afvalbakken op het Vrijthof worden niet regelmatig door de gemeente geleegd. De 

Plusmarkt heeft toegezegd om deze regelmatig te ledigen en het afval bij de gemeente aan te bieden. 

 

Geertjan van Groenland: Bladmanden beleid gemeente. Vanaf dit jaar worden er geen bladmanden meer 

beschikbaar gesteld. De bladeren moeten zoveel mogelijk via de GFT containers van de particulieren of bij de 

milieustraten aangeboden worden. Mogelijk een protestbrief t.a.v. dit beleid. 

E-mail van Willem van de Rijdt ontvangen waarin staat dat dit voorlopig om een experiment gaat. Mocht dit 

experiment niet tot het gewenste of verwachte resultaat leiden dan zou het besluit dus kunnen worden teruggedraaid. 

Eventuele reacties op dit besluit en de gevolgen daarvan kunnen zoals gebruikelijk gemeld worden op het Meldpunt 

van de gemeente via de gemeentesite of telefonisch (0485 - 56 16 56). Daarnaast bestaat voor jullie als wijk- en 

dorpsraden uiteraard de  mogelijkheid om op de reguliere wijze jullie contact met de gemeente te zoeken. 

 

Wim Geurts: Voor de wandelroute happen en stappen zouden een aantal paden verlegd moeten worden. Daar de 

nieuwe paden over eigendommen van particulieren moeten gaan, is de vraag of hiervoor subsidie mogelijkheden 

zijn, zodat er mogelijk medewerking van deze particulieren te verkrijgen is. 

Antwoord: Rob zal dit bij de gemeente (Igor Derks) navragen. 



 

 

4 

 

 

Juul de Bont: Er is nog steeds veel overlast bij de bibliotheek (hangjongeren). 

Antwoord: Problemen blijven melden bij de wijkagente Janne Blom. 

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

 

Willem van de Rijdt: Inmiddels zijn alle financiële overzichten 2011 van alle wijk- en dorpsraden ontvangen. Hij geeft 

aan dat de nog niet uitgegeven gelden vanuit het leefbaarheidfonds niet opgepot moeten worden, maar daarvoor in 

de begroting gereserveerd moeten worden aan toekomstige doelen (zichtbaar maken). Mogelijk komt er een 

aanpassing van het convenant waarin opgenomen is, wat het maximale bedrag is dat op een rekening c.q. 

spaarrekening staat. Het is namelijk de bedoeling dat de ontvangen bedragen ook in het daarvoor bestemde jaar 

uitgegeven worden. 

De Dorpsraad Vierlingsbeek heeft een keurige begroting voor de toekomstige uit te geven bedragen ingediend. De 

opmerking van Willem is derhalve niet op ons van toepassing. 

 

 

 

 

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

- 13 november 2012 

- 11 december 2012 

- 8 januari 2013 

- 12 februari 2013 

- 12 maart 2013 

- 9 april 2013 

- 14 mei 2013 

- 11 juni 2013 

- 10 september 2013 

- 8 oktober 2013 

- 12 november 2013 

- 10 december 2013 
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Uitstaande acties: 

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

   Behandelen: september/oktober 2012 

Bram Verstegen: Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED. 

Behandelen: Laten staan totdat de AED geïnstalleerd is. 

Ben Bloemberg: In kaart brengen van de pedjes zonder naam. 

Behandelen: Na actualisering door Ben en afstemming met de “Oude Schoenendoos” 

nogmaals behandelen. 

Frans Spiekman: Navragen bij de werkgroep VVV welke bomen in aanmerking komen voor uitbreiding van 

de kerstverlichting, zodat de vergunning aangevraagd kan worden. 

De werkgroep VVV moet ook zorgen voor het snoeien van een aantal bomen met 

verlichting in het najaar zoals afgesproken is met de gemeente. Verder moet aan de 

gemeente (de heer van Dinter) van de persoon, die de bomen gaat snoeien, het 

Treeworker certificaat getoond worden. 

 

 

Uitstaande acties gemeente: 

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

Datum aanmelding: 21 maart 2012 

De gemeente heeft  toegezegd dat wij schriftelijk geïnformeerd worden over de ingediende kanttekeningen 

van de dorpsraad en of deze wel/niet verwerkt zijn in het concept stedenbouwkundig plan.  


