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Dorpsraadvergadering 
Datum: 3 juni 2014 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Juul de Bont, Theo Achten, Jan 

Manders, Huub Geurts, Peter Rijnen, Tim Reefs, Frans van Benthum, Wim Geurts, Rein Verhoeven, Jan 
Stoffelen 

Afgemeld:  Rob Smeets, Jan Roseboom, Jasper Moeskops, Sander Eggenhuizen, Wim Verhofstad, Marjolein de 
Bruin, Ben Bloemberg 

 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen aan- of opmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
Voor het dagelijks bestuur is er een vacature. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Frans Spiekman of aanmelden 
bij een volgende dorpraadsvergadering. 
 

4. Algemene informatie: 

4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek. 
4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis. 

Donderdag 8 mei 2014 is de offerte voor het haalbaarheidsonderzoek doorgesproken. Het onderzoek is 
erg gericht op de Laurentius kerk. Tijdens dit overleg werd besloten om Concordia ook te betrekken bij 
dit onderzoek. Nu vindt er een inventarisatie van de gebouwen plaats. Hiervoor moeten tekeningen en 
financiële gegevens opgevraagd worden.  

4.1.2. Werkgroep kindcentrum. 
Hierover is nog geen voortgang te melden. 

4.1.3. Werkgroep wonen. 
Op dit moment nog bezig met CPO. Mogelijk zijn er nog 3 kandidaten over. Nog even afwachten of er 
reacties op wervingsactie komen. 

4.1.4. Werkgroep dagbesteding. 
Huub heeft contact gehad met de heer Spee (KBO). Over twee weken vindt er een overleg plaats. 

4.1.5. Werkgroep welkomstpakket. 
Hierover is geen voortgang te melden. 

4.2. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby. 
Tot op heden zijn er vier activiteiten geweest. Deze zijn goed geslaagd. Veel mensen zijn in beweging 
gekomen. Zaterdag 5 juni 2014 is de finale in Oisterwijk. Hopelijk behoren wij tot de laatste 3 finalisten. 

4.3. Terugkoppeling informatiebijeenkomst Breedband gemeente Boxmeer. 
Bram is naar de informatiebijeenkomst breedband geweest. Het grootste probleem voor breedband internet zit 
in de buitengebieden en de industrieterreinen, hier heeft men nog niet de beschikking over breedband internet. 
Dit zal dus nog aangelegd moeten worden en is kostbaar. In de dorpskernen hebben de bewoners via de kabel 
de beschikking over breedband internet. De gemeente onderzoekt of er via een coöperatie glasvezel 
aangelegd kan worden. Hierover wordt na de zomer een besluit over genomen. 

4.4. Terugkoppeling overleg m.b.t. de kermis. 
Vincent, Frans, Joop Verbeeten en Koen Verstegen zijn naar deze bijeenkomst geweest. De kermis voor 2014 
wordt geëxploiteerd door de firma v.d. Salm. Voor dit jaar staat alles vast er valt dus weinig tot niets meer te 
veranderen. Voor volgend jaar moeten wij in september 2014 al met onze wensen voor de kermis van 2015 
komen, daar in het najaar al de aanbesteding plaats vindt. Komt op de agenda van de dorpsraadsvergadering 
van 2 september a.s. 

4.5. Afwijzing wegmarkeringen c.q. herhalingsborden Overloonseweg. 
Het ingediende verzoek voor wegmarkeringen c.q. herhalingsborden te plaatsen op de Overloonseweg is 
afgewezen. Het voorstel is nu om op particulier terrein richting Overloon een verkeersbord met de maximale 
snelheid van 50 km te plaatsen. Actie: Sjaak en Rein  

4.6. E-mail Willem m.b.t. Informatie/Reclame over/voor jullie dorp. 
Het voorstel is om het opgetekende verhaal van Geertjan, dat op de website Vierlingsbeek-Groeningen is 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 
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geplaatst, naar de gemeente te sturen. Actie: Frans 

4.7. Bruikleenovereenkomst portofoons. 
De overeenkomst is op een punt na akkoord. Voor alle verenigingen, die de portofoons in bruikleen hebben 
gekregen moeten een borg van € 250,- (contant) betalen. Verder moet het duidelijk zijn dat alle verenigingen in 
Vierlingsbeek en Groeningen geen huur hoeven te betalen. Aan Jan Roseboom vragen of hij een artikel voor 
Globaal wil maken. Na aanpassing van de overeenkomst kan deze op de website geplaatst worden.  
 

5. W.v.t.t.k. 
Speelplan beleid gemeente Boxmeer. 
Van de gemeente het speelplanbeleid Vierlingsbeek ontvangen. Hierin staat vermeld welke speeltoestellen blijven 
of verwijderd worden. Juul zoekt uit of dit in overeenstemming is met de inventarisatie, die in het verleden gemaakt 
is. 
 
Stage opdracht Burgerparticipatie. Wij hebben van een student een vragenlijst ontvangen met het verzoek om 
deze in te vullen. Vincent wil hierover een artikel in Globaal laten publiceren. Daarna gezamenlijk (DB) invullen. 

 

6. Bespreken uitstaande acties. 
De actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.”. Het DB heeft dit punt besproken. Vincent zal het 
resultaat uitwerken. Daarna zal het aan de leden toegezonden worden voor bespreking in de volgende 
vergadering. 
De actie “Verzoek indienen voor extraverkeersborden of wegmarkeringen met max. snelheid 50 km/uur op de 
Overloonseweg”. Aanvraag is niet gehonoreerd. Actiepunt kan vervallen. 
De actie “Via het meldpunt van de gemeente doorgeven dat er op de Staaiweg veel zwerfvuil wordt achter gelaten” 
kan vervallen. Er wordt bij de gemeente een verzoek ingediend voor het plaatsen van een blikkenvanger. 
De actie “Schoonmaken van de vlaggenmast op het Vrijthof” kan vervallen. De schoonmaak werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 
De actie “ Schoonmaken van de vlaggenmast op het Vrijthof”. Hiervoor is de afspraak gemaakt. Mogelijk wordt de 
vlaggenmast bij de kerk ook opgeknapt. 

Actie: “Opstellen bruikleen overeenkomst communicatie apparatuur”. Jan heeft een overeenkomst opgesteld. 
Actiepunt kan vervallen. 

Actie: “Navraag bij gemeente of de projectontwikkelaar Janssen verplicht is om een groenvoorziening te 
treffen op de braak liggende grond van het plan “Achter het Vrijthof””. Inmiddels is de grond ingezaaid. 
Hiermee komt het actiepunt te vervallen. 
Actie: “Naar aanleiding van de stempas klacht m.b.t. WPB maken richting de gemeente”. Het is 
algemeen beleid om de stempas zonder envelop te versturen. Hiermee komt het actiepunt te vervallen. 

 

7. Rondvraag 
Rein Verhoeven: Rein complimenteert de organisatie van de 4 mei viering. Het was een waardige herdenking  
 
Bram Verstegen: Bram toont een aantal voorstellen van het logo van de dorpsraad en de website. Er zijn nog kleine 
aanpassingen noodzakelijk. Definitief vaststellen in de vergadering van 2 september a.s.  
 
Bram Verstegen: Bram wil duidelijkheid m.b.t. het publiceren van niet plaatselijke bedrijven en sportverenigingen op 
de website “vierlingsbeek-groeningen”. Het DB maakt een voorstel voor de vergadering.  
 
Peter Rijnen: Peter meldt dat er bij de jongeren een idee is ontstaan om een evenement (iets met gamen) te 
organiseren. Is hiervoor een subsidie van € 250,- beschikbaar. Voor aanvraag van een subsidie uit het 
leefbaarheidfonds moet een formulier ingevuld worden en ter goedkeuring naar het secretariaat gestuurd worden. 
Formulier staat op de website.  
 
Huub Geurts: Huub meldt dat na het feest van Volharding het vuil op de straten en parkeerterreinen nabij het 
sportpark niet opgeruimd was. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 2 september 2014 
Dinsdag 7 oktober 2014 
Dinsdag 4 november 2014 
Dinsdag 2 december 2014. 
 
 

Uitstaande acties: 
Rein Verhoeven: Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk. Oppakken eind 2015. 
 
Frans Spiekman:  Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof. 

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

 
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.). 
 
Werkgroep  Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de 
wandelpaden:  beschreven pedjes zonder naam. 
 
Frans Spiekman: Afspraak maken met Jan Roseboom i.v.m. het opstellen van een enquête ten behoeve van een  
   vrijwilligerspool m.b.v. Google. 
 
Wim Geurts:  Wim zal een paal met het naamplaatje naast de Beatrixboom in het Koningparkje plaatsen. 

 

Vincent Gerrits: Vincent een verhaal maken m.b.t. de kermis Vierlingsbeek, zodat dit op de kermis website van de  
   gemeente gepubliceerd kan worden. 

 
Frans Spiekman: Opmerkingen m.b.t. het ontwerp van het logo aan Bram Verstegen terugkoppelen. 
 
Vincent Gerrits: Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag. 
 
Sjaak Verstegen/ Plaatsen van een verkeersbord max. snelheid 50 km/uur langs de Overloonseweg (richting  
Rein Verhoeven Overloon) op particuliere grond. 
 
Frans Spiekman: Informatie/Reclame over/voor jullie dorp (het verhaal van Geertjan gepubliceerd op de website) 

naar de gemeente sturen. 
 
Juul de Bont: Uitzoeken of het speelplan beleid gemeente Boxmeer in overeenstemming is met dein het 

verleden gemaakte inventarisatie. 
 
DB:  Beleid maken voor het wel/niet publiceren van niet plaatselijke bedrijven en/of sportverenigingen 

op de website “Vierlingsbeek-groeningen”. 

 


