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Dorpsraadvergadering 
Datum: 11 maart 2014 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, , Rob Smeets, Jan Roseboom, Theo Achten, Jan 

Manders, Rein Verhoeven, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin  
Afgemeld:  Geertjan van Groenland, Bram Verstegen, Jan Stoffelen, Huub Geurts 
 
 

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

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Het verzoek van Sjaak om meerdere borden met de maximale snelheid van 50 km te plaatsen op de Overloonseweg 
was niet bedoeld richting Vierlingsbeek maar juist richting Overloon. Juist ter hoogte van de kruising 
Overloonseweg/Parallelweg richting Overloon is met geneigd harder dan 50 km te gaan rijden. Frans zal alsnog een 
verzoek bij de gemeente indienen om ter hoogte van de genoemde kruising herhalingsborden van 50 km te plaatsen 
en/of de weg te beschilderen met 50. Dit om de mensen eraan te herinneren dat ze nog steeds in de bebouwde kom 
zijn. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
Op dit moment zijn er geen bestuursaangelegenheden. 
 

4. Algemene informatie: 

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

Op dit moment geen actie. 
Sjaak had vernomen dat de aangevraagde subsidie door de stichting cultureel erfgoed te Delft 
toegekend is. Wij wachten nog op de definitieve toekenning. Daarna moeten wij richting gemeente voor 
het restant van de benodigde kosten voor het haalbaarheidsonderzoek. 

4.1.2. Werkgroep kindcentrum. 
Nog geen actie ondernomen. Voor volgende vergadering moet er informatie opgeleverd worden. 

4.1.3. Werkgroep  wonen. 
In verband met de afwezigheid van Bram wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

4.1.4. Werkgroep dagbesteding. 
Door afwezigheid van Huub wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

4.1.5. Werkgroep welkomstpakket. 
Nog geen actie ondernomen. Voor volgende vergadering moet er informatie opgeleverd worden. 
 
Van alle werkgroepen wordt verwacht dat er in de volgende vergadering voortgang te melden 

valt! 

4.2. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby. 
Ontwerp bewegingsmeter is klaar. Deze wordt bevestigd in de hoek van de pastorie. 
Op vrijdagavond 18 april a.s. zal de eerste activiteit plaatsvinden. Deze wordt door rijvereniging Valentinus in 
samenwerking met de Woonzorgboerderij Hultenhoek georganiseerd. De geplande activiteiten worden in 
Globaal gepubliceerd. 

4.3. Stand van zaken website www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
In verband met de afwezigheid van Bram wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Wel kunnen er aan- en/of opmerkingen en aanvullingen aan de webmaster doorgegeven worden. 

4.4. Jaarverslag 2013 
Er moet weer een jaarverslag opgesteld worden. Frans zal hiertoe een aanzet maken. Belangrijkste punten 
zijn de bereikte resultaten in 2013. 
Verder moet ook het financieel jaarverslag, conform het door de gemeente geleverde format, opgesteld 
worden. Actie: Huub 

4.5. Parkeerplan gemeente Boxmeer. 
Voor Vierlingsbeek geen wijzigingen geconstateerd. Parkeernormen zijn nog niet aangepast. 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 
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4.6. Landelijke Opschoondag op zaterdag 29 maart 2014. 
De dorpsraad onderneemt geen actie richting de verenigingen en/of andere instanties. Deze actie is ook 
gepubliceerd in de dagbladen. 
 

5. W.v.t.t.k. 
De schooljeugd laat nog steeds zwerfvuil achter bij de bank van de Bibliobeek op ’t Vrijthof. Volgens Jan Roseboom 
staat bij de ingang van de Plus een ton van Nederland Schoon. Mogelijk kan deze verplaatst worden richting de 
Bieb. Hij zal dit met Piet Verbeeten overleggen. 
Ook op de Staaiweg wordt veel zwerfvuil achter gelaten. Rein zal via het meldpunt van de gemeente doorgeven. 
Mogelijk kunnen de BOA’s van de gemeente gaan handhaven. Hierover moeten we Janne Blom onze wijkagent 
informeren. 
 
De heer Berkers heeft gemeld dat de vlaggenmast op het Vrijthof groen is uitgeslagen. Hij vroeg zich af wie deze 
mast moet schoonmaken. Wim Geurts en Rob Smeets willen de mast wel schoonmaken. Wim neemt contact op 
met de heer Berkers. 
 
Project Elzendaalcollege 70 jaar leven in Vrijheid. Ben heeft contact gehad met Sarah Gisbers van het 
Elzendaalcollege en verwezen naar Jan Hendriks, daar Jan veel informatie ingewonnen heeft. 
 
Project jaarlijkse boomplantdag: Ben en Rein waren voornemens een boom op het Joodse kerkhof te planten. 
Echter hiervoor krijgen zij geen toestemming van de Joodse kerkgemeenschap. 
 
Kapvergunning bomen kerkhof: Rein zal bij Lambert Litjens navragen voor welke bomen er een kapvergunning is. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
Actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk”. Rein heeft van het parochiebestuur 
toestemming om voor € 640,- beplanting aan te brengen. Daar er diverse platen op het muurtje rondom de kerk 
kapot zijn, stelt Rein voor om met vrijwilligers een rollaag van stenen aan te brengen. Hiervoor gaat hij in overleg 
met het parochie bestuur. Verder stelt hij voor eerst de rollaag aan te brengen voordat de beplanting aangebracht 
wordt. 

 

7. Rondvraag 
Wim Geurts: Wim heeft er moeite mee dat er in de Beatrixboom in het Koningparkje een naamplaatje geschroefd is. 
Hij had liever gezien dat naast de boom een paal met het naamplaatje geplaatst was. Rein geeft aan dat door de 
wortels rondom de boom er geen paal in de grond te krijgen is. Wim zal alsnog proberen om een paal met het 
naamplaatje naast de boom te plaatsen. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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: 
Rein Verhoeven: Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk. 
 
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. 
 
Vincent Gerrits: N.a.v. het bezoek van de gemeenteambtenaar i.v.m. de verkeerssituatie in de Grotestraat moeten  
   er foto’s gemaakt worden van probleemsituaties en naar de gemeente opgestuurd worden. 
 
Frans Spiekman: Opstellen jaarverslag 2013. 
 
Huub Geurts:  Opstellen financieel jaarverslag 2013. 
 
Frans Spiekman: Afspraak maken met Jan Roseboom i.v.m. het opstellen van een enquête ten behoeve van een  
   vrijwilligerspool m.b.v. Google. 


