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Dorpsraadvergadering 
Datum: 3 december 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Bram Verstegen, Huub Geurts, Juul de 

Bont, , Wim Geurts, Rein Verhoeven, Gerrie Schaeffers-Bevers, Rene Schaeffers, Leon Reefs, Joop 
Verbeeten, Piet Verbeeten Jan Roseboom, Lambert Litjens, Marjolein de Bruin, Marga Vloet, Kees Vloet, 
Jan Stoffelen 

Afgemeld:  Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Wim Verhofstad, Willem van de Rijdt 
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering en verklaart verheugd te zijn dat een aantal 
'nieuwe' bekende personen gehoor gegeven hebben op de oproep in Globaal om deze vergadering bij te wonen. Er 
staan n.l. een aantal projecten op stapel, waarover de dorpsraad graag meningen en ideeën hoort, maar vooral ook 
hulp van inwoners kan gebruiken bij uitvoering ervan. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Een kleine opmerking dat verslag is 5 oktober, dit moet 5 november 2013 zijn. Verder geen aan- of opmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
Op dit moment zijn er geen bestuursaangelegenheden. 
 

4. Algemene informatie: 

4.1. Van dorpsvisie Vierlingsbeek naar een DOP (dorpsontwikkelingsplan). 
Aan de hand van de dorpsvisie Vierlingsbeek, opgesteld door Wonen Vierlingsbeek) hebben Sjaak en Bram 
een presentatie samengesteld. In deze presentatie wordt aangegeven welke werkzaamheden door de 
dorpsraad opgepakt moeten worden. Om tot een juiste invulling van deze werkzaamheden te komen, wordt 
voorgesteld om 5 werkgroepen samen te stellen. Het zijn de volgende werkgroepen: 
1. Gemeenschapshuis 
2. Kindcentrum 
3. Wonen 
4. Dagbesteding 
5. Welkomstpakket. 
Sjaak en Bram hebben al diverse personen benaderd om zitting te nemen in een van bovenstaande 
werkgroepen. In de werkgroep moet minimaal een lid van de dorpsraad zitten om de terugkoppeling naar de 
dorpsraad te waarborgen. 

4.2. Stand van zaken CPO. 
Op dit moment zijn er minimaal zes serieuze  belangstellingen. Dit is voldoende om de volgende fase in te 
gaan. De volgende CPO avond is op 18 december 2013. Er zijn drie locaties, die in aanmerking komen voor het 
CPO bouwen; n.l. Soetendaal, ’t Hulder en Achter ’t Vrijthof. 

4.3. Terugkoppeling gesprek m.b.t. de toekomst van de kermis Vierlingsbeek. 
Vincent en Frans hebben op 12 november j.l. gesproken met een aantal mensen. Zoals; de 
ondernemingsvereniging, de organisatie van de Bekse kroegentocht en een drietal horica ondernemers. 
Hieruit zijn o.a. een aantal zaken naar voren gekomen, die wij aan de gemeente gaan voorleggen. Dit zijn o.a.: 
- meer ruimte voor commerciële activiteiten van lokale ondernemers. 
- bereikbaarheid PLUS-supermarkt met bijbehorende parkeergelegenheid. 
- uitbreiding kermisterrein; mogelijk verlagen grasveld voor Concordia. 
- betere voorziening parkeren voor de kermisexploitanten, daardoor minder overlast omwonenden. 
- ondernemers moeten inspraak hebben in de inrichting en de indeling van terrein. 
- gemeente zorgt voor een openbare toiletvoorziening op het kermisterrein. 
- het aanbod van kermisattracties moet zodanig samengesteld zijn, dat er voor elke leeftijdscategorie wat te 
doen is. 
- de kermis op vrijdagavond laten starten en voorlopig op dinsdag laten beëindigen. 

4.4. Stand van zaken Brabantse Dorpen Derby. 
Op woensdag 27 november j.l. is het project Symphonica in Sporto gepresenteerd aan alle sport en 
cultuurverenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen. Er was een grote opkomst met een variëteit van 
verenigingen en het project is enthousiast ontvangen. Ter plekke ontstonden mooie en creatieve ideeën. 
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Inmiddels is het plan bij de provincie Brabant ingediend en wij hopen dat wij genomineerd worden voor de 
eindronde. 

4.5. Website Dorpsraad Vierlingsbeek. 
De huidige website is te beperkt en ook achterhaald. Vanaf 1 januari 2014 wordt de huidige website niet meer 
onderhouden door de gemeente Boxmeer. Wij moeten naar een alternatief zoeken. Wij willen een website 
bouwen voor geheel Vierlingsbeek en waarbij de dorpsraad onderdeel van uitmaakt. 
Inmiddels zijn er twee offertes binnen voor het ontwerp en het bouwen van de website. Besloten wordt om de 
website te laten ontwerpen en bouwen door JIP in samenwerking met Cybox. Kosten onwerp € 2.050,-, kosten 
onderhoud € 470,- per jaar. 
 

5. W.v.t.t.k. 
Grotestraat; op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt om de verkeerssituatie tussen 7:45 en 8:30 uur te 
bekijken. Tevens worden de mogelijke oplossingen besproken. Daarna worden de bewoners aan de Grotestraat 
geïnformeerd. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
Actie: “Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren”. De naambordjes zijn vervaardigd en inmiddels 
ook geplaatst. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof”. De aanvraag voor de vergunning is in behandeling bij de gemeente. De 
gemeente gaat een uniform beleid opstellen voor het plaatsen van de kerstverlichting in alle kerkdorpen binnen de 
gemeente.  

 

7. Rondvraag 
Juul de Bont: Worden de verkeersbelemmerde paaltjes weer teruggeplaatst in het fietspad van de Burggraaf. 
Vincent heeft vernomen dat deze paaltjes binnenkort weer teruggeplaatst worden. 
Huub Geurts: Vraagt of de AED jaarlijks gecontroleerd moet worden. Voor onderhoud wordt jaarlijks een bedragvan 
€ 125,- gereserveerd. Jaarlijks onderhoud is niet noodzakelijk. Het apparaat geeft zelf aan of de batterijen vervangen 
moeten worden. 
Rein Verhoeven: Stelt voor om de bloembakken rondom de kerk te voorzien van nieuwe aanplant. Besloten wordt 
om een plan te maken met een begroting van de kosten. Daar dit grond is van het kerkbestuur wordt het plan in 
eerste instantie naar het kerkbestuur gestuurd (kan via Lambert Litjens). Afhankelijk van de reactie van het 
kerkbestuur wordt het plan verder uitgewerkt. 
Jan Roseboom: De diverse organisaties in Vierlingsbeek doen een beroep op vrijwilligers en kloppen bij de 
plaatselijke ondernemers aan voor sponsoring. Is het niet mogelijk om meer te gaan samenwerken, zodat er een 
pool van vrijwilligers ontstaat, waarvan alle organisaties gebruik van kunnen maken. Denk hierbij ook aan 
kennisdelen en het samen gebruik van de beschikbare materialen. Actie: Dorpsraad 
Piet Verbeeten: Het Regionaal Platform Recreatie en Toerisme Land van Cuijk wil een groetersnetwerk opzetten. 
Inmiddels is er één groeter in Boxmeer aangesteld. Nadenken en/of navragen wie deze functie in Vierlingsbeek kan 
bekleden. Het moet iemand zijn met veel historische kennis van Vierlingsbeek. De groeter moet de toeristen 
ontvangen en rondleiden. 
Lambert Litjens: Voor een onderzoek met betrekking tot het multifunctioneel gebruik van de kerk kan de parochie 
subsidie aanvragen bij het cultureel erfgoed. Meenemen in het haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel gebouw 
(werkgroep gemeenschapshuis). 
Sjaak Verstegen: Naar aanleiding van de ontvangen brief van de gemeente m.b.t. het onderhoud van het fietspad in 
de spoorstraat, constateert Sjaak dat bij het onderhoud van het fietspad geen rekening gehouden is met de 
toekomstige wortelopdruk. Hij verwacht dat er binnen een paar jaar weer onderhoud aan het fietspad moet 
plaatsvinden. Wij wachten dit af. 
Bram Verstegen: Stelt voor om het huidige logo van de dorpsraad door JIP in kleur te laten uitvoeren. Mogelijk kan 
dit binnen hetzelfde budget voor het ontwerp van de website. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 7 januari 2014 
Dinsdag 4 februari 2014 
Dinsdag 11 maart 2014 
Dinsdag 1 april 2014 
Dinsdag 6 mei 2014 
Dinsdag 3 juni 2014 
Dinsdag 2 september 2014 
Dinsdag 7 oktober 2014 
Dinsdag 4 november 2014 
Dinsdag 2 december 2014. 
 
 

Uitstaande acties: 
Ben, Geertjan en  Pedjes zonder naam; Ben maakt het document “Pedjes zonder naam” definitief. 
Rein:  
 
Frans Spiekman:  Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof. 

Zo spoedig mogelijk een vergunning aanvragen voor de verdere uitbreiding kerstverlichting Vrijthof. 

 
Wim Verhofstad: Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen". Meenemen problemen 

zwerfkatten en overlast hondendrollen Overambt. 
 
DB:   Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d. 
 
DB:   Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties (o.a. een   
   vrijwilligerspool, materialenuitwisseling etc.).  


