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Dorpsraadvergadering 
Datum: 12 maart 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Theo Achten, Bram Verstegen, 

Huub Geurts, Wim Verhofstad, Juul de Bont 
Gast:   Jan Stoffelen, Martien Hermans  
Afgemeld:  Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Rein Verhoeven,  
 
 
1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen in het bijzonder Jan Stoffelen en Martien Hermans welkom bij deze 
dorpsraadvergadering. 

 
2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 

Geen op- en/of aanmerkingen. 
 
3. Bestuursaangelegenheden 

Geen bestuursaangelegenheden 
 

4. Algemene informatie: 
4.1. Nieuwe parkeernormen, nieuwe parkeernota (vooronderzoek door Bram) 

Bram heeft e.e.a. gepresenteerd en heeft enkele opmerkingen en voorstellen t.a.v normen. Bram 
zal zijn bevindingen uitwerken in een schrijven, welke als ongevraagd advies aan de gemeente 
gericht zal worden,daar niet duidelijk is òf en in hoeverre de gemeente Dorpsraden mee wil laten 
denken bij de nieuwe parkeernota. Deze brief zal eerst nog ter goedkeuring binnen de dorpsraad 
behandeld worden. -> Actie Bram 
Jan Stoffelen is verbaasd over “het misschien niet betrekken van Dorpsraden bij de parkeernota” 
en wil hierover de wethouder aanspreken.   

4.2. Terugkoppeling en reacties aankondigingenbeleid gemeente Boxmeer. 
Geertjan was namens de dorpsraad bij de presentatie van de gemeente Boxmeer d.d.29-01-2013 
Hij heeft de presentatie op de vergadering laten zien, met daarbij de reacties. Bram zal de 
reacties namens de dorpsraad met Geertjan uitwerken en zorgen dat terugkoppeling naar de 
gemeente Boxmeer plaats vindt. -> Actie Bram en Geertjan 

4.3. Terugkoppeling bijeenkomst Wonen Vierlingsbeek. 
Huub was namens de dorpsraad bij de bijeenkomst d.d. 05-03-2013. De diverse dorpsraden, de 

gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties waren goed vertegenwoordigd. Het was een nuttige 
bijeenkomst, waarbij diverse vraagstukken over leefbaarheid in de breedste zin van het woord 
werden behandeld. Doel is om concrete plannen en acties te formuleren en deze in de komende jaren 
uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat dit een lange termijn plan van bijvoorbeeld 10-15 jaar wordt, 
maar dat dit ook in de komende 5 jaar uitgevoerd wordt. Wonen Vierlingsbeek zou een verslag van 
deze bijeenkomst aan ons doen toekomen.  

4.4. Terugkoppeling bijeenkomst m.b.t. behoud kerken d.d. 17 december 2012. 
Op 9 februari is het verslag van de bijeenkomst per e-mail rondgestuurd. Op dit moment is er 
uitstel vanuit het bisdom tot de zomer. Volgens Vincent is n.a.v. genoemde bijeenkomst door 
Frans aan Wilbert Wijnhoven (Kerkbestuur) gevraagd om uit te zoeken wie volgens het kadaster 
eigenaar is van de kerk.    

4.5. Info Provincie Noord-Brabant m.b.t. de leefbaarheid. 
Uitnodigingsbrief voor bijeenkomst op 19-03-2013 te Zegge is besproken. Algemene reactie is dat 
het niet erg nuttig is om naar deze bijeenkomst te gaan. Ervaringen van Geertjan en Huub - als 
deelnemers aan soortgelijke eerdere bijeenkomsten- zijn nl. dat daar de zaken, die we graag 
willen weten, juist niet besproken worden. 
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In genoemde uitnodigingsbrief wordt ook gesproken over een nieuwe financiële regeling vanuit de 
provincie. Onduidelijk is welke provinciale subsidieregelingen bedoeld worden: deze opvragen en 
de daarbij behorende reglementen -> Actie Frans 

4.6. Werkgroep Fairtrade (gegadigden gezocht). 
Oproep in de globaal plaatsen en op website -> Actie Bram 

4.7. Kandidaten Kroonappels Oranjefonds. 
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek heeft een voordracht in alle drie de categorieën: 
- Jeugd: Jongeren zetten zich in voor: "Natuurdorp Vierlingsbeek"! van Stichting Bibliotheek 

Vierlingsbeek 
- Buurt: Bibliobeek in Vierlingsbeek wordt gerund door eigen dorp  
- Helpende hand: Gif Ut Dur 
Gebruik tam-tam, e-mail, twitter, etc. om iedereen te laten stemmen op 15-16-17 maart (vr-zo) 
Je kunt nu stemmen voor 1 winnaar per gemeente, dat gaat dan door naar de provincie, etc. 
Per categorie krijgt de uiteindelijke landelijke winnaar 50.000 euro en de nodige publiciteit. Ook de 
extra publiciteit gedurende de ‘race’ is nuttig 

4.8. Stand van zaken kerstverlichting Vrijthof. 
De eerste bomen zijn in januari deskundig gesnoeid in overleg met de gemeente Boxmeer. In 
april worden de overige bomen, waarin kerstverlichting hangt, gesnoeid. Zoals eerder 
afgesproken, zal daarna een onderhoud met de burgemeester en/of verantwoordelijke wethouder 
aangevraagd worden om medewerking en vergunning te verkrijgen om nog meer bomen te 
voorzien van kerstverlichting. 

4.9. Binnengekomen klacht "overlast poezen". 
Dhr. Cor Peters heeft geklaagd over poezenoverlast in de omgeving van de Domineestraat. 
Volgens dhr. Peters heeft hij in het verleden al meerdere malen geklaagd bij de gemeente, doch 
doet de gemeente er niets mee. Dorpsraad is van mening dat zij hier niets daadwerkelijks aan 
kunnen doen, aangezien poezen nu eenmaal van nature vrij rondlopen. Er wordt besloten om een 
officiële klacht over de poezenoverlast bij de gemeente in te dienen en te vragen naar een 
oplossing hiervoor + kopie van deze klacht aan dhr. Peters -> Actie Frans 

4.10. Dr. PeelenCultuurprijs (opgave vóór 8 april) 
Suggesties vanuit dorpsraad: 
- BiblioBeek 
- Speelgoedbank Toys4u 
Juul zou een oude voordracht/aanbevelingsbrief opzoeken, zodat deze gebruikt kan worden als 
voorbeeld bij het verzamelen van informatie en het opstellen van de nieuwe voordrachten. -> Actie 
Juul 
Vincent zal Ellen Smits (Speelgoedbank Toys4u) wijzen op de mogelijkheid om in aanmerking te 
komen voor de Cultuurprijs, maar daarbij ook aangeven dat zij zelf dient te zorgen voor verdere 
actie zoals voordracht etc. -> actie Vincent  
Geertjan geeft aan dat hij een evt. voordracht van Bibliobeek niet kan/wil verzorgen.  
Wie wel? -> actie Juul   

4.11. Wel/geen raadskaravaan; bezoek 5 september 2013 in Vierlingsbeek. 
Na het aanhoren van argumenten van aanwezig raadslid Jan Stoffelen wordt besloten om op de 
uitnodiging voor het gecombineerde bezoek van de raadskaravaan aan dorpsraden Groeningen 
en Vierlingsbeek positief te reageren. Voorwaarde voor een geslaagd bezoek is wel dat wij dan 
goede onderwerpen op de agenda hebben staan. Dus nu al beginnen met verzamelen van 
onderwerpen. -> Actie Frans antwoord aan gemeente +  Actie Vincent en Frans bijhouden van 
onderwerpen 
Daarnaast ook stukje in Globaal met oproep voor opgave van onderwerpen, welke dorpsgenoten   
graag besproken willen zien tijdens het bezoek van de raadskaravaan. -> Actie Frans 

 
5. W.v.t.t.k. 

- Afscheidsreceptie Tonny Strijbosch Wonen Vierlingsbeek op 19 april 16:30-18:30 bij De Vier 
Linden.  
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 Namens de dorpsraad zullen Vincent, Bram en mogelijk ook Frans hier heen gaan. Daarnaast 
gaan Juul en Geertjan waarschijnlijk ook namens Dorpsraad en BiblioBeek.  

- Jan Stoffelen geeft aan dat hij graag vaker aanwezig is op de vergadering maar dat deze steeds 
tegelijk valt met vergaderingen van de commissie Ruimte van de gemeente Boxmeer. Vandaar 
zijn verzoek om de DR-vergadering voortaan te verplaatsen naar een andere dinsdag van de 
maand. De Dorpsraad wil graag mensen uit de politiek “vast” op haar vergaderingen 
verwelkomen, echter een andere vaste vergaderdag moet niet leiden tot het verliezen van vaste 
Dorpsraadsleden. Daarom moet gekeken worden naar overlap van de dorpsraadvergaderingen 
met het Smartlappen koor en met het vergaderschema van de gemeente. 
- Overlap met Smartlappen koor, deze hebben de even weken bijeenkomst 

Voor het restant van 2013 zijn er de volgende overlappingen 
o 1

e
 dinsdag vd maand, 3 keer overlap 

o 2
e
 dinsdag vd maand, 4 keer overlap 

o 3
e
 dinsdag vd maand, 3 keer overlap 

o 4
e
 dinsdag vd maand, 4 keer overlap 

- Overlap met vergaderschema gemeente Boxmeer 
Voor het restant van 2013 zijn er de volgende overlappingen 

o 1
e
 dinsdag vd maand, 0 keer overlap 

o 2
e
 dinsdag vd maand, 4 keer overlap 

o 3
e
 dinsdag vd maand, 1 keer overlap 

o 4
e
 dinsdag vd maand, 3 keer overlap 

1
e
 dinsdag van de maand lijkt dus de beste oplossing. Besloten wordt dat het DB e.e.a. intern  

bespreekt en vervolgens hierin een besluit neemt. Indien tot een andere vergaderdag besloten 
wordt, dan gaat dit gelden m.i.v. mei. Voor april blijft dus als vergaderdag staan: dinsdag 9 april. -
> Actie DB  

- Jan Stofferen zou graag zien dat Dorpsraad actief kijkt naar de mogelijkheden van CPO voor 
Vierlingsbeek. CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap                                                             
Dit collectief bouwen (met financiële ondersteuning van provincie en gemeente) is een succes in 
een aantal andere kerkdorpen (o.a. Holthees). En hoe meer inwoners hoe beter voor de 
leefbaarheid. We zullen een oproep in globaal en op de website doen om te kijken hoeveel animo 
er voor CPO is. Op basis daarvan zullen we verder kijken wat we hier mee kunnen doen. -> Actie 
Bram 

- Er is door de gemeente een vergunning afgegeven voor Outlands Open Air 2013 op 29 en 30 juni. 
Deze vergunning is op 25 feb 2013 verzonden door de gemeente en dit stond op 5 maart in het 
Boxmeers Weekblad. Navragen wat er exact in deze vergunning staat, zodat de extreme 
geluidsoverlast van vorig jaar voorkomen wordt.  -> Actie Frans 

- Werkgroep Groen wordt gecomplimenteerd met het verkrijgen van gemeentelijke toestemming 
om een treurwilg in het dierenparkje Spoorstraat en om een beuk in het Koningsparkje te 
plaatsen.  

- Er bestaat een zeer praktische website, gericht op persoonlijke interesses, voor het volgen van 
ruimtelijke ontwikkelingen: www.nieuweplannen.nl  

- Viering van Koninginnedag 2013 (nog op) 30 april of op 27 april (=Koningsdag)? Frans heeft deze 
vraag van de gemeente doorgespeeld aan het Oranjecomité, doch nog geen antwoord ontvangen 
-> actie Frans: informeren bij Oranjecomité en antwoord (indien nog nodig) terugkoppelen aan 
gemeente  

 
6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 8 januari 2013) 

Actie “jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds”, gemeente heeft snel nadat het verzoek was 
ingediend toegestemd met het plan. De boom die verplaatst moet worden is inmiddels verplaatst. De twee andere 
bomen zijn besteld en worden gepland zodra deze geleverd worden. 
“Pedjes zonder naam”, er zijn twee reacties binnen gekomen. Geertjan en Ben zullen die verwerken en dit zal op de 
volgende vergadering allemaal definitief gemaakt worden. 
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7. Rondvraag 

Jan Stoffelen: Jan vraagt of hij ook direct e-mailtjes van de notulen, etc. kan krijgen. -> Actie Frans 
Wim Verhofstad: Er zijn 34 reacties op de huis-aan-huis enquete, inzake de overlast van hondenpoep in 
de omgeving van het Koningsparkje, binnengekomen. Komende donderdag 14 maart heeft Wim een 
bijeenkomst in het Joffershof, waarvoor ie 12 betrokkenen heeft uitgenodigd. Volgende vergadering doet 
hij hier verder verslag van.  
Ben Bloemberg: Werkgroep Groen heeft recent weer een stuk wandelpad hersteld / verbeterd. O.a. 
houtsnippers op het pad gestrooid. Dit wordt geheel door vrijwilligers gedaan en wordt erg gewaardeerd 
door de wandelaars. Hij wil benadrukken dat ook diverse locale agrariërs hier belangeloos hun steentje 
aan bijdragen, waarvoor dank. 
Juul de Bont: Vraagt of de wijziging bouwblok Ebbers aan de Kiekuutweg wel ‘klopt’ en of dit geen 
bedreiging gaat opleveren voor het (toekomstige) landgoed a/d Voortweg. Bedoelde wijziging houdt géén 
vergroting van het bouwblok in. Juul bekijkt of zij zelf zich hierin verder wil verdiepen.   
Theo Achten: Kaart de slechte staat van de Kiekuutweg aan, welke zichtbaar te lijden heeft van het 
zware vrachtverkeer (o.a. aan- en afvoerroute bouwverkeer Sluis Sambeek). Vooral de bermen zijn zeer 
slecht en gevaarlijk. Dagelijks maken vele scholieren gebruik van deze weg. Slechte staat van 
onderhoud bermen aankaarten bij “meldpunt openbare ruimte” op website van gemeente -> actie Bram 
Martien Hermans:  Mist m.b.t. de leefbaarheid de verslaggeving van de Dorpsraad voor de diverse 
bevolkingsgroepen (uitgangspunten, doelstellingen, activiteiten). Dit betekent het maken van een nieuw 
“jaarverslag”.  -> bespreken DB 

 
Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 
 Dinsdag 9 april 2013 
 Overige data wisselen wellicht van 2

e
 naar 1

e
 dinsdag v.d. maand, hierover wordt later beslist. 

 
Uitstaande acties: 
Werkgroep groen:  Plan voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds uitvoeren. De boom die 

verplaatst moest worden is verplaatst. De twee nieuwe bomen zijn besteld en worden 
gepland zodra ze geleverd worden. Moet er nog iets speciaals worden gedaan omtrent deze 
bomen? Niet bij het planten, want dan wordt dat te laat. Wellicht iets in Globaal of aandacht in 
het natuurweekend van 13/14 april? 
 

Ben en Geertjan:  Pedjes zonder naam, reactie bewoners Vierlingsbeek verwerken en zorgen dat dit op de 
volgende vergadering definitief gemaakt kan worden. 
 

Frans Spiekman:  Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof. De eerste bomen zijn gesnoeid in overleg met de 
gemeente Boxmeer. In april moeten er ook nog wat snoeiwerkzaamheden gebeuren. 
Na de snoeiwerkzaamheden in april opnieuw aanvragen om ook in de overige 
bomen lampjes te hangen. 
Behandelen: Na snoeiwerkzaamheden in april verzoek voor andere bomen opnieuw naar 
gemeente sturen 
 

Wim Geurts:   Bij de organisatie van het Dance Event navragen of dit in 2013 weer wordt georganiseerd. 
    Zo ja, dan het probleem van de geluidoverlast voor de omwonenden aankaarten. 
 

Bram Verstegen: Nieuwe parkeerkentallen -> nieuwe parkeernota, e.e.a. uitwerken tot een brief die 
vervolgens naar de gemeente Boxmeer kan worden verstuurd. 
Behandelen: Nadat brief gereed is nogmaals behandelen. 
 

Bram en Geertjan: Reacties op aankondigingenbeleid gemeente Boxmeer verwerken en terugkoppelen 
aan de gemeente Boxmeer 
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Frans Spiekman:  Info Provincie Noord-Brabant m.b.t. de leefbaarheid bijeenkomsten. Frans even 
opvragen welke provinciale subsidieregelingen er bedoelt worden, en indien ze de 
reglementen van de subsidie hebben kunnen ze die ook gelijk doormailen. 

 Behandelen: Nadat info ontvangen is kijken of hier iets bij zit waar we iets mee kunnen doen. 

 

Bram Verstegen: Werkgroep Fairtrade (gegadigden gezocht) -> oproep in Globaal en op website 
plaatsen 

 
Frans Spiekman:  Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen". 
 

Juul de Bont: Oude voordracht Dr. PeelenCultuurprijs opzoeken, zodat deze als voorbeeld kan 
dienen voor verzamelen van informatie en het opstellen van de nieuwe voordrachten 

 
Juul de Bont: Wie kan voordracht van BiblioBeek voor Dr. PeelenCultuurprijs doen? 
 
Vincent Gerrits:  Vincent zal Ellen Smits (Speelgoedbank Toys4u) wijzen op de mogelijkheid om in 

aanmerking te komen voor de Cultuurprijs, maar daarbij ook aangeven dat zij zelf 
dient te zorgen voor verdere actie zoals voordracht etc. 

 
Vincent en Frans Bijhouden van onderwerpen voor de raadskaravaan 
 
Frans Spiekman:  Oproep in de Globaal of dorpsgenoten items hebben die ze graag besproken willen 

zien. (voor raadskaravaan) 

 

Frans Spiekman:  Reactie naar gemeente dat wij raadskaravaan willen ontvangen 

 
DB:     Vergaderdag veranderen van 2

e
 dinsdag naar 1

e
 dinsdag van de maand of niet? 

 
Bram Verstegen: Oproep maken voor in globaal en op de website om te kijken hoeveel animo er voor 

CPO in Vierlingsbeek. 
 

Frans Spiekman:  Navragen wat er exact in de vergunning voor Outlands Open Air 2013 op 29 en 30 
juni staat, zodat de extreme geluidsoverlast van vorig jaar voorkomen wordt. 
Vergunning is 25-feb-2013 verzonden door de gemeente. 

 
Frans Spiekman:  Informeren bij Oranjecomité wat hun reactie is op vraag van gemeente mbt datum 

viering Koninginnedag 2013 (30 of 27 april) en antwoord (indien nog nodig) 
terugkoppelen aan gemeente  

 

Bram Verstegen: Melden slechte staat Kiekuutweg via “meldpunt openbare ruimte” op website van 
gemeente 

 
DB:   Maken van een nieuw “jaarverslag” ivm verslaggeving van de Dorpsraad m.b.t. de 

leefbaarheid voor de diverse bevolkingsgroepen (uitgangspunten, doelstellingen, 
activiteiten)? 

 


