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Dorpsraadvergadering 
Datum: 4 juni 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Theo Achten, Wim Geurts, 

Bram Verstegen, Juul de Bont, Wim Verhofstad, Jan Manders, Huub Geurts, Jan Stoffelen, Frans van 
Benthum 

Afgemeld:  Geertjan van Groenland, Rein Verhoeven, Ben Bloemberg  
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen 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. Definitieve vaststelling namen “pedjes zonder naam”. 
I.v.m. de afwezigheid van Ben, Geertjan en Rein wordt dit punt doorgeschoven naar de vergadering van 
september.  

4.2. Toekomst kermis Vierlingsbeek. 
Frans, Vincent en Wim zijn naar een overleg met de gemeente ( Anke van der Hulst en Antoine Eijkens) 
d.d. 15 mei geweest. In verband met de wijziging van de stroomkast op het Vrijthof was Mike van de Ven 
van de Stichting Op de Tôffel ook hierbij aanwezig. 
Punt 1: Stroomkast Vrijthof 
Vorig jaar heeft het college het besluit genomen om de stroomkasten in de dorpen lager af te zekeren. 
Begin april zijn wij hiervan op de hoogte gesteld. Daar het college een besluit heeft genomen waarbij wordt 
voorbij gegaan aan het convenant en de dorpsraad niet is betrokken bij het besluit om de 
evenementenaansluitingen naar beneden te waarderen, hebben wij tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Tot 
op heden hebben wij hierover nog geen reactie ontvangen. Het blijkt dat Anke en Antoine geheel niet op de 
hoogte zijn van het door ons ingediende bezwaar. Bovendien kunnen zij geen inzicht in kosten van de 
stroomkast geven. Anke zou op ons verzoek alsnog een kostenoverzicht naar ons sturen. 
Tijdens het gesprek werd duidelijk gemaakt dat dit besluit hoogwaarschijnlijk onomkeerbaar is. 
Daar de werkzaamheden voor Op de Tôffel 2013 gepland stonden, gaf Mike aan dat dit voor hen een groot 
probleem is. In hun begroting is geen ruimte voor de huur van een of meerdere aggregaten. Tijdens dit 
gesprek werd dus gevraagd op de werkzaamheden aan de stroomkast op het Vrijthof uitgesteld konden 
worden. Naderhand is telefonisch en per e-mail gemeld dat de werkzaamheden na Op de Tôffel 2013 
uitgevoerd worden. Dit betekent wel dat het probleem voor de volgende jaren blijft. 
Punt 2: Kermis Vierlingsbeek 
De gemeente geeft een toelichting waarom dit gesprek plaatsvindt met daarbij de taakopdracht om de 
kermissen kostenneutraal te laten plaatsvinden. 
Naar aanleiding van de inventarisatie van de kermissen in alle dorpen zal een rapport met aanbevelingen 
worden opgesteld. Dit zal worden voorgelegd aan alle dorpsraden tijdens een bijeenkomst. De dorpsraden 
ontvangen t.z.t. een uitnodiging hiervoor. 
N.a.v  bovenstaande terugkoppeling van het gesprek wordt het volgende besloten:.  
Er wordt een onderhoud met de burgemeester aangevraagd om de stroomkast te behouden. => actie Frans 
Wat betreft de organisatie van de kermis wil de dorpsraad dat de gemeente dit blijft uitvoeren. Mogelijk 
kunnen wij aangeven dat er jaarlijks meer variatie in de attracties moet komen. 
Vincent zal een artikel m.b.t. de kermis in Globaal plaatsen om de bewoners de gelegenheid te geven om 
hierop te reageren. => actie Vincent 
Voor de leefbaarheid van het dorp is het van belang dat de kermis voor Vierlingsbeek behouden blijft. 

4.3. Nieuwsbericht PON training dorpsraad. 
Voor een training dorpsraad is op dit moment geen belangstelling. 

4.4. Bespreking dorpsraad met Gryphus/JOC d.d. 11 juni 2013. 
Geertjan heeft hiervoor een aantal bespreekpunten opgesteld. Vincent nodigt alle leden van de dorpsraad 
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uit voor dit overleg. Hij hoopt op een goede opkomst. 

4.5. Gemeente Boxmeer Partneroverleg 17 juni 2013 
De dorpsraad wordt vertegenwoordigd door Geertjan en Frans. Mogelijk dat Vincent zich nog aansluit. 
Tijdens dit overleg wordt de kadernota 2014 behandeld. Deze is beschikbaar op de website van de 
gemeente in het RIS. 
Tijdens het partneroverleg willen wij het probleem van het communiceren vanuit de gemeente en het niet 
nakomen van het convenant op de agenda hebben. De wijk- en dorpsraden worden via e-mail op de hoogte 
gebracht van onze problemen. Mogelijk hebben zij dezelfde ervaringen. 

4.6. Voorbespreking raadsbezoek 5 september 2013 d.d. 19 juni 2013. 
Vincent en Frans zijn uitgenodigd om het programma van het raadsbezoek toe te lichten. Vincent heeft 
onze bespreekpunten op papier gezet. O.a. de taken, de bevoegdheden en de grenzen van de dorpsraad 
moeten tijdens dit bezoek besproken worden. 
Vincent geeft aan de avond ‘raadsbezoek” d.d. 5 sept niet te willen leiden. Frans en Vincent zullen Lizette 
Verploegen  vragen. => Aktie Frans en Vincent.  (Lizette heeft haar medewerking inmiddels toegezegd).     

4.7. Stand van zaken bestemmingsplan Achter het Vrijthof 
Het bestemmingsplan is in de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 definitief vastgesteld. Met de 
verkoop van de te bouwen huizen is al begonnen. 

4.8. Jaarverslag 2012. 
Frans heeft een opzet gemaakt. Het DB heeft hierop kunnen reageren. Geertjan heeft wat aanvullingen 
ingebracht. Een stuk van Win Verhofstad (werkgroep 4-mei en werkgroep honden) moet nog in het 
jaarverslag opgenomen worden. Zodra dit gereed is wordt het jaarverslag naar de leden voor commentaar 
gemaild. Daarna kan het in Globaal gepubliceerd worden. 

4.9. E-mail CDA. 
Wij hebben een e-mail van het CDA ontvangen met input voor het nog te schrijven verkiezingsprogramma. 
Men wil hierin  onderwerpen aan de orde te laten komen die lokaal spelen en vooral de onderwerpen welke 
in de nabije toekomst volgens de dorpsraad niet op de (lokale) politieke agenda kunnen ontbreken. 
Wat zijn volgens u voor de komende jaren belangrijke ontwikkelingen, speerpunten die op de agenda 
staan of zouden moeten komen te staan? 
Welke rol speelt uw organisatie en de gemeente volgens u in dit kader? 
Wat zou de gemeente op lokaal niveau kunnen doen om een positieve stimulans te geven aan de belangen 
die u behartigt? 
Welke verdere opmerkingen kunt u nog aangeven die van belang kunnen zijn binnen de gemeente 
Boxmeer waar volgens u de lokale politiek invloed op uit kan oefenen? 
Voordat wij hierop een reactie geven, willen wij eerst in een volgende dorpsraadsvergadering onze 
belangrijkste punten c.q. wensen vaststellen. 
Uitgangspunt hierbij is in elk geval de visie van de DR. Besloten wordt om onze ideeën niet alleen aan het 
CDA kenbaar te maken doch aan ALLE politieke partijen. 

 

5. W.v.t.t.k. 
- CPO. 

Op dit moment zijn er drie aanmeldingen voor de informatieavond op 17 september 2013. 
- Illegale beplanting in het Koningsparkje. 

De dorpsraad heeft dit aangekaart bij Wonen Vierlingsbeek. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
Actie “Brief naar gemeente sturen betreffende klacht overlast poezen. Meenemen problemen zwerfkatten en overlast 
hondendrollen Overambt”. Er is binnenkort overleg met gemeente en HoKaZo. In samenwerking met HoKaZo 
worden de zwerfkatten gevangen en elders geplaatst. Er zijn inmiddels 4 plaatsen waar de zwerfkatten geplaatst 
kunnen worden. De teksten voor de twee nog te bestellen roulatieborden zijn ook vastgesteld: 
1. Een hondenkakje, Hoort hier in een zakje. 
2. Vanochtend met het verkeerde been in een hondendrol gestapt.  
Actie “Oproep maken voor in globaal en op de website om te kijken hoeveel animo er voor CPO in Vierlingsbeek” is 
uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

 

7. Rondvraag 
Wim Geurts: Is het bekend hoe hoog de erfafscheiding van de appartementen grenzend aan het Koningsparkje 
mogen zijn? Hierover moet Wonen Vierlingsbeek uitsluitsel geven. 
Frans van Benthum: Op het informatiebord bij het Vrijthof zijn op de plattegrond de straatnamen niet te lezen. De 
gemeente is bezig om het aankondigingbeleid te wijzigen. Mogelijk worden de informatieborden hierin meegenomen. 
Frans van Benthum: Naar aanleiding van de actie vanuit Beugen met betrekking tot het behoud van de kerken, wat 
is hiervan de status. Op dit moment vindt er geen actie meer plaats. Regelmatig staat er in Globaal informatie over 
de gang van zaken met betrekking tot de kerk. 
Theo Achten: Theo heeft contact gehad met BLOS m.b.t. gewijzigde weergave van de agenda. De BLOS geeft als 
antwoord dat zij met de weergave van de agenda nog aan het experimenteren zijn. 
Theo Achten: Het fietspad nabij de Langstraat ligt voor met steenpuin. Heeft dit doorgegeven aan de gemeente. De 
reactie van de gemeente is, dat het fietspad voorlopig niet schoongemaakt wordt. 
Bram Versteegen: Heeft geconstateerd dat er tussen de kerk en café ’t Hoekje sprake is van wortelopdruk. Dit kan 
als klacht op de website van de gemeente gemeld worden. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 3 september 2013 
Dinsdag 1 oktober 2013 
Dinsdag 5 november 2013 
Dinsdag 3 december 2013. 
 
 

Uitstaande acties: 
Ben, Geertjan en  Pedjes zonder naam, reactie bewoners Vierlingsbeek verwerken en zorgen dat dit op de volgende 
Rein:  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 Verhofstad: Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen". Meenemen problemen 

zwerfkatten en overlast hondendrollen Overambt. 
 
Vincent en Frans: Bijhouden van onderwerpen voor de raadskaravaan 
 
Frans Spiekman: Maken van een jaarverslag 2012. 
 
Huub Geurts: Maken Financieel jaarverslag 2012. 
 
Frans Spiekman: Telefoonnummer voor incidenten en of overlastmeldingen publiceren in Globaal. 
 
Rein Verhoeven: Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren. 
 
DB:   Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d. 
 
Frans Spiekman: Gesprek arrengeren met de burgemeester i.v.m. het besluit van de stroomkast op het Vrijthof. 
 
Vincent Gerrits: Een artikel in Globaal plaatsen m.b.t. de kermis. 


