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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 2 december 2014 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Frans Spiekman, Wim Geurts , Bram Verstegen, Theo Achten, 

Jan Manders, Peter Rijnen, Tim Reefs, Jan Roseboom, Juul de Bont, Rick Hermanussen, Wim Verhofstad, 

Marjolein de Bruin 

Afgemeld:  Huub Geurts, Ben Bloemberg, Rein Verhoeven, Sander Eggenhuizen 

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

Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een overleg met dorpsraad Groeningen plaatsgevonden. Dit was een 

kennismakingsgesprek. Het ligt in de bedoeling om tweemaal per jaar een overleg te hebben en dan zaken bespreken 

die beide partijen aangaan en indien mogelijk samen op te trekken. 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

3. Bestuursaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

4. Algemene informatie: 

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

Het bureau KaaderKerkadvies heeft een advies met de onderbouwing van financiële cijfers gepresenteerd. 

Vanuit de werkgroep was er kritiek op financiële gegevens. De financiële zijn daarop aangepast. Er is nog 

een openstaan punt met name de verwachte huuropbrengst. Deze cijfers worden op korte termijn door de 

werkgroep opgeleverd. Het streven is om het huidige rapport nog voor de kerst met de gemeente en het 

kerkbestuur te bespreken. 

4.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Door de ontwikkelingen met KOKOplus (gaat op in de Stichting Peuterspeelzalen Spring) heeft er geen 

overleg plaatsgevonden. Mogelijk vindt er in januari 2015 weer een overleg plaats. 

4.1.3.  Werkgroep wonen. 

Op maandag 24 november jl. is er een informatiebijeenkomst CPO geweest. Er waren 11 

belangstellenden aanwezig. De verwachtingen zijn niet hoog. Tot op dit moment zijn er twee serieuze 

gegadigden. Het is een raadsel waarom een CPO in Vierlingsbeek niet van de grond komt , terwijl in 

dorpen om ons heen CPO wel een succes is. 

De werkgroep stelt voor om voor de andere zaken (koop en huur voor jong en oud) Marion Reefs te 

benaderen om in de werkgroep zitting te nemen. Een actie is een kennisuitwisseling met  dhr. van der 

Kroon uit Overloon aan te gaan. 

De verharding van de weg Hoefiezer is aanbesteed. Er wordt ook verlichting aangebracht en in de 

Burggraaf (ter hoogte van de Wildeman) worden  er paaltjes geplaatst, zodat er vanuit de Grotestraat geen 

autoverkeer mogelijk is. 

4.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Hierover is geen voortgang te melden. 

4.2. Inventarisatie AED’s. 
De AED bij de bibliobeek is het type: Cardiac Science Powerheart G3 Plus. De overige in Vierlingsbeek zijn van 

de ondernemers terug te vinden op de website www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
4.3. Terugkoppeling van het project "veiligheid op de Maaslijn" een schouw op  de stations. 

Jan Manders is bij de schouw aanwezig geweest. Een aantal opmerkingen van de vorige schouw gelden nog 
steeds. Er zijn een aantal nieuwe opmerkingen door Jan gemaakt. Het betreft hier o.a. de fietsenstalling (te klein), 
de wachthokjes (niet verwarmt, tochtig, te klein), de straatverlichting bij het station (niet aanwezig) en het wild 
parkeren aan de parallelweg). Zodra Jan het verslag ontvangen heeft, dan wordt dit rond gestuurd.  
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4.4. Invullen paneel n.a.v. 70 jaar bevrijding in het gemeentehuis t.b.v. de nieuwjaarsreceptie 2 jan. 2015. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wil de gemeente het project 70 jaar bevrijding onder de aandacht brengen. 
Hiervoor zijn een aantal panelen aanwezig waar ieder dorp of wijk hun project kunnen presenteren. Vanuit 
Vierlingsbeek zal hier invulling aan gegeven worden door de werkgroep  “Verboden gebied”  en de 4-mei 
werkgroep. Juul zal aan Jolande Verbeeten vragen om dit te coördineren en als contactpersoon naar de 
gemeente te fungeren. 

4.5. Behandelen aanvraag financiële bijdrage Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek. 
De ingediende aanvraag wordt niet akkoord bevonden. Door de vergadering wordt voorgesteld de aanvraag bij te 
stellen, zodat deze wel goedgekeurd wordt. Bram Verstegen zal de aanvraag bijstellen en Frans zal de 
bijgestelde aanvraag voor akkoord naar de leden van de dorpsraad mailen. 

4.6. Behandelen aanvraag financiële bijdrage vuurkorfsessies 2015. 
De aanvraag voldoet aan het reglement en wordt door de dorpsraadsleden unaniem akkoord verklaard. 

4.7. Kruisbeeld Spoorstraat. 
Wim Verhofstad heeft via een e-mail gemeld wat de status van het kruis is. Tevens geeft hij aan wat de 
mogelijkheden voor het herstel zijn. Jan Manders stelt voor om contact op te nemen met de Stichting Kruisen en 
Kapellen. Deze hebben ervaring met het onderhouden en restaureren van kruisen. Mogelijk kunnen zij adviseren 
bij het restaureren van het kruis. 
 

5. W.v.t.t.k. 
Er is een e-mail binnen gekomen met betrekking tot  de evaluatie van het “Beleid vergunningverlening bij evenementen 
gemeente Boxmeer 2008”. De vergadering vindt het van belang om hier aan mee te werken. Jan Roseboom, Bram 
Verstegen en Peter Rijnen gaan dit verder uitwerken.. Zij zullen hun bevindingen en/of aanbevelingen rapporteren aan 
Frans. De reacties moeten vóór 31-12-2014 bij de gemeente ingediend worden. 
 
Een e-mail met brief van een initiatiefgroep ontvangen met betrekking tot de decentralisatie van de zorg en 
Participatiewet. De initiatiefgroep wil hun plan aan ons voorleggen. De dorpsraadsleden geven aan dat hiervoor geen 
interesse is. Frans zal dit terugkoppelen. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
Aan een aantal acties zijn prioriteiten toegekend. 

De actie “Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof” is uitgevoerd. Actiepunt kan vervallen. 

De actie “Bij de gemeente navragen wat het archeologisch onderzoek Achter ’t Vrijthof opgeleverd heeft” is uitgevoerd. 

Actiepunt kan vervallen. Nieuw actiepunt bij de gemeente navragen of de gevonden voorwerpen in Vierlingsbeek aan de 

dorpsraad beschikbaar gesteld kunnen worden, zodat deze in Vierlingsbeek tentoongesteld kunnen worden. 

De actie “De historie over de figuur in het wapen van Vierlingsbeek opsturen aan Bram”, is uitgevoerd. Actiepunt kan 

vervallen. 

7. Rondvraag 
Jan Roseboom: Jan stelt voor om een apart agendapunt te maken met als titel “ingekomen stukken”. De vergadering 
gaat akkoord. 
Juul de Bont: I.v.m. het plaatsen van een picknicktafel in de Vierlingh heeft Juul overleg gehad met de bewoners. De 
bewoners zijn geen voorstander voor het plaatsen van een extra picknicktafel, daar er al voldoende zijn. Ook was er 
geen behoefte voor het plaatsen van meer speeltoestellen. De huidige speelplaats mag wat de bewoners verplaatst 
worden naar een andere locatie. Verder waren er nog een aantal probleempunten m.b.t. de weg, het hemelwater en de 
onoverzichtelijke kruising Jenniskensstraat / Anna van Burenstraat. Juul zal deze bevindingen terugkoppelen met de 
gemeente. 
Bram Verstegen: Bram meldt dat Jan Roseboom nog niet als dorpsraadslid op de website vermeldt staat. Als Jan 
akkoord is, dan wordt Jan ook vermeld. Jan gaat akkoord. 
Bram Verstegen stelt n.a.v. het contact van Juul met buurtvereniging De Vierlingh voor, om voor elke DR-vergadering 
één of 2 buurtverenigingen uit te nodigen. Probleem is echter dat niet iedere buurt en/of straat een (actieve) vereniging 
kent. Hiervoor zal eerst een inventarisatie van alle bestaande buurtverenigingen gemaakt worden.(= aktie Frans) 
Jan Manders: Jan vraagt of Vincent al contact heeft gehad met de heer Bekkers i.v.m. gebruik van het Pieterpad door de 
ruiters. Vincent heeft contact gehad met de heer Bekkers van manege Klaphekken. Daar de heer Bekkers de ruiters 
tijdens hun rit niet vergezeld, zal hij de ontstane problemen aan de ruiters terugkoppelen. Voorlopig de situatie 
nauwlettend volgen.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 6 januari 2015 

Dinsdag 3 februari 2015 

Dinsdag 3 maart 2015 
Dinsdag 7 april 2015 
Dinsdag 5 mei 2015 
Dinsdag 2 juni 2015 
Dinsdag 1 september 2015 
Dinsdag 6 oktober 2015 
Dinsdag 3 november 2015 
Dinsdag 1 december 2015. 
 

Uitstaande acties: 

Rein Verhoeven:   Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk. Oppakken eind 2015. 

DB:  Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d. 

Vincent zal de punten, besproken in het DB, op schrift stellen voor eind 2014. Daarna bespreken 

in vergadering. 

DB:  Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties (o.a. een 

vrijwilligerspool, materialenuitwisseling etc.). 

Hiervoor een afspraak maken met Jan Roseboom voor het opstellen van een enquête ten 

behoeve van een vrijwilligerspool m.b.v. Google. 

Werkgroep   Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de 

wandelpaden:   beschreven pedjes zonder naam. 

   Voor eind 2014 afronden. 

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. 

Voor eind juni 2015 afronden. 

Vincent Gerrits:   Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag. 

DB:  Beleid maken voor het wel/niet publiceren van niet plaatselijke bedrijven en/of 

sportverenigingenop de website “Vierlingsbeek-groeningen”. 

Frans Spiekman: Afspraak maken met gemeente i.v.m. het renoveren van de rollaag van de muur rondom de kerk. 

Wim Geurts maakt een voorstel en offerte voor het renoveren van de kerkmuur. 

DB:   Met dorpsraad Groeningen regelen dat er tweemaal per jaar een structureel overleg plaatsvindt. 

Frans Spiekman:  Bij de gemeente navragen wat het archeologisch onderzoek Achter ’t Vrijthof opgeleverd heeft. 

Wim Geurts:  Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons. . 

Allen:   Opstellen programma tijdens bezoek college van B&W op dinsdag 22-09-2015. 

Jan, Bram, Peter:  Uitwerken evaluatie beleid vergunningverlening bij evenementen gemeente Boxmeer 2008. 

Frans Spiekman: Bij de gemeente navragen of de gevonden voorwerpen vanuit het archeologisch onderzoek in 

Vierlingsbeek aan de dorpsraad beschikbaar gesteld kunnen worden. 

Frans Spiekman: Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek 


