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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 3 maart 2015 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Manders, Peter Rijnen, Tim Reefs, Juul de Bont, Sander Eggenhuizen, Rick Hermanussen, Rein Verhoeven, 

Frans van Benthum, Bart van den Heuvel 

Afgemeld:  Rob Smeets, Wim Verhofstad, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin, Huub Geurts, Jan Roseboom 

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 
N.a.v.: Rondvraag Sjaak Verstegen betreffende fietspad Udo de Boyestraat. De melding openbare ruimte van de 
gemeente heeft geleid tot het herstel van het fietspad. M.b.t. het strooibeleid is een brief naar de wethouder Verstraaten 
gestuurd. 
N.a.v.: Rondvraag Sjaak Verstegen betreffende het ouderen beleid. Sjaak had verwacht dat dit een agendapunt en/of 
actiepunt zou worden. Wordt alsnog actiepunt. 
 

3. Ingekomen stukken 
N.a.v. het schouwrapport heeft Jan Manders nog verbeterpunten m.b.t. de wachthokjes ingediend. Hiervan heeft hij nog 
niets teruggehoord. 
N.a.v. nieuwsbrief ODBN landelijke opschoondag; De betreffende nieuwsbrief op de website plaatsen en een artikel in 
Globaal publiceren. Actie; Bram 
 

4. Bestuursaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

5. Algemene informatie: 

5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek. 
5.1.1.  Werkgroep gemeenschapshuis. 

Op  5 maart a.s. is er een bijeenkomst in Concordia voor de inwoners van Vierlingsbeek.. De werkgroep 

verwacht ca. 75 personen. Sjaak Verstegen vraagt aan de vergadering of er op kosten van de dorpsraad 

tweemaal een kopje koffie aangeboden mag worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Op 24 februari jl. heeft een overleg met de werkgroep plaatsgevonden. Juul de Bont stelt de notulen op. 

Zodra deze akkoord zijn door de werkgroep, worden de notulen aan de leden beschikbaar gesteld.. 

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

De werkgroep wonen organiseert op 17, 18 en 19 april a.s. een wooninformatiemarkt inde oude ruimte van 

de bank (naast BiblioBeek). Aan de organisatie van deze informatiemarkt zijn kosten verbonden. De 

werkgroep vraagt aan de vergadering of deze kosten van ca. € 400,- door de dorpsraad vergoed worden. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.  

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Hierover is geen voortgang te melden. 

5.2. Presentatie Juul m.b.t. speeltuin Vierlingh. 
De gemeente wilde twee speeltoestellen naar de Vierlingh verplaatsen. Het betreft een speeltoestel van de 
Heihoekscheweg en een speeltoestel van de Willem I straat. Bram en Juul hebben hierover overleg gehad met de 
bewoners van de Vierlingh. Hierover waren de meningen verdeeld, met als gevolg dat de twee speeltoestellen 
voorlopig niet worden verplaatst. Verder willen de bewoners dat er geen picknicktafel in de Vierlingh geplaatst 
wordt. Dit is aan de gemeente doorgegeven. 
Verder hadden de bewoners nog twee opmerkingen: 
1. Verzakkingen en slechte afwatering, waardoor bij vriezend weer onveilige situaties ontstaan. 
2. Een berg zand nabij Vierlingh 1. 
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Beide opmerkingen zijn doorgegeven aan de gemeente. Voor punt 1 is er voorlopig geen budget en voor punt 2 
de berg zand wordt mogelijk nog in maart 2015 verwijderd. 
M.b.t. de balvangnetten bij de goals op het speelveld Heihoekscheweg (sept. 2014): Juul wacht op een definitieve 
reactie van de gemeente. 

5.3. Beleid m.b.t. vermelding van bedrijven/verenigingen op website www.Vierlingsbeek-Groeningen.nl. 
De vergadering gaat akkoord met het opgestelde beleid door Bram, Peter en Tim. Het beleid wordt op de website 
gepubliceerd.  

5.4. Klacht koningsparkje. 
De klacht wordt tezamen met punt 5.6 behandeld. 

5.5. Uitnodiging 30 jaar bestaan gemeenschapshuis ‘t Joffershof d.d. zaterdag 30 mei 2015. 
Wij gaan in op de uitnodiging en gaan er met een stand staan. De bedoeling is om de dorpsraad meer te 
promoten. Wij gaan inzichtelijk maken wat de dorpsraad de laatste jaren bereikt heeft. Frans maakt een opzetje. 

5.6. Conceptplan van het “Koningsparkje”Blommenstein Hoveniers.. 
Het plan ziet er goed uit. Het realiseren van speeltoestellen in het Koningsparkje zal hoogwaarschijnlijk door de 
gemeente niet goedgekeurd worden. Verder is de vergadering hier ook geen voorstander van. Door Bart en Rein 
zal het plan met betrekking het opwaarderen van het koningsparkje verder uitgewerkt worden. 

5.7. Definitieve vaststelling naamgeving pedjes Vierlingsbeek. 
N.a.v. ons verzoek met betrekking tot het toekennen van namen aan de pedjes zonder naam zijn er vanuit de 
gemeente opmerkingen binnen gekomen. Van een drietal paadjes waren in tegenstelling tot 10 jaar geleden geen 
namen toegekend. 
Twee van deze paadjes bestaan niet meer, daar hiervoor een nieuwe weg hoefiezer in de plaats gekomen is. 
Voor het andere paadje wordt alsnog een naam toegekend, n.l.: Rondom de zendmast. Deze wijziging wordt aan 
de gemeente doorgegeven. 

5.8. Behandeling subsidieaanvraag happen en stappen Vogelhuisproeverij wandelroute. 
Na enige discussie wordt de subsidieaanvraag goedgekeurd. Twee leden (Jan Manders en Theo Achten) zijn 
tegen het verstrekken van de subsidie, omdat er commerciële partijen bij het genoemde project betrokken zijn. De 
overige leden gaan wel akkoord. 
 

6. W.v.t.t.k. 
E-mail Jan Roseboom: Opheffing Koningsdagcomité. Jan vraagt om mensen, die het  oranjecomité (Oranje boven) willen 
komen versterken om alsnog het koningsdag feest te in 2015 te organiseren. De oproep in Globaal heeft niets 
opgeleverd. Binnen de leden van de dorpsraad is hiervoor geen belangstelling.  
Peter Rijnen: Peter ligt de begroting van Symphonica in Sporto met betrekking tot het organiseren van de slotdag op 5 
juli a.s. toe. De werkgroep slotdag Symphonica in Sporto vraagt om een bijdrage van €1.100,-  aan de dorpsraad voor de 
benodigde kosten van het evenement. Het moet gezien worden in het kader van een dorpsfeest. Na enige discussie gaat 
met akkoord om €1.100,- vanuit het leefbaarheidsfonds beschikbaar te stellen aan de werkgroep.  
Renoveren en schoonmaken kruisbeeld spoorstraat: Hierover zijn afspraken gemaakt met de Stichting Kruisen en 
Kapellen te Venray. Binnenkort worden de benodigde werkzaamheden uitgevoerd. Rein Verhoeven zal hierover een 
artikel voor Globaal aanleveren. 
 

7. Bespreken uitstaande acties. 
De actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.” is door DB uitgevoerd. De leden gaan niet akkoord met het 

verstrekken van geldbedragen. Voorstel is om een beeldje te gaan schenken. Het model wordt door Rein en Wim 

uitgewerkt. 

De actie “Verenigingen uitnodigen voor overleg i.v.m. nieuw aankondigingen beleid gemeente”. De verenigingen worden 

op 13 april a.s. uitgenodigd voor overleg. 

N.a.v. de actie “Bij de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal navragen of de tractor van de stichting bij gladde wegen 

ingezet kan worden voor het strooien van zout” heeft Sjaak bij Peeters in Vortum Mullem een offerte opgevraagd m.b.t. 

de benodigde hulpmiddelen voor het strooien van zout en het ruimen van de sneeuw. Sjaak zal de offerte indienen bij 

het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de RABO-bank. 

N.a.v. de actie “Bij gemeente navragen betreffende de stand van zaken m.b.t. de kermis 2015” vindt er op 9 maart 2015 

een overleg plaats. 

 

8. Rondvraag 
Peter Rijnen: Peter heeft vernomen dat mogelijk het kampioenschap Maasheggenvlechten in 2016 in Vierlingsbeek 
plaats vindt. De werkgroep groen is hiervan op te hoogte en blijft het nadrukkelijk volgen.  
Frans van Benthum: Frans meldt dat het fietspad tussen de Heihoekscheweg en Molenweg na zijn melding van 
verzakking hersteld is.  
Rein Verhoeven: Rein deelt mee dat er zich een belangstellende voor de mededelingenkast van de DR heeft gemeld. 
Het betreft een imker uit Holthees. Hij wil de kast gaan gebruiken voor documentatiemateriaal betreffende de bijen. Rein 
heeft dit ook met Adrienne van Groenland afgestemd. Zij gaat akkoord met het verstrekken van de kast aan de imker. De 
DR gaat ook akkoord. Rein zorgt ervoor dat de kast binnenkort naar Holthees verhuist.  
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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, z.s.m. op schrift stellen. Daarna bespreken in 

vergadering. Wim Geurts en Rein Verhoeven maken een ontwerp voor een geschenk in de vorm 

van een beeldje. 

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. 

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. 

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. 

+Frans Spiekman: Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek 

Frans Spiekman: Verenigingen uitnodigen voor overleg i.v.m. nieuw aankondigingen beleid gemeente 

Frans Spiekman: Bij gemeente navragen betreffende de stand van zaken m.b.t. de kermis 2015. 

Wim Verhofstad/ De paaltjes met blauwe bordjes van de VIHDEQ verwijderen. 

Rein Verhoeven 
 
Sjaak Verstegen: Bij de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal navragen of de tractor van de stichting bij gladde 

wegen ingezet kan worden voor het strooien van zout. 
 
DB: Avond beleggen met ouderen en de gemeente m.b.t. het ouderenbeleid en de mogelijkheden om 

te blijven wonen in Vierlingsbeek, indien de ouderen hulpbehoevend zijn. 
 
Bram Verstegen: N.a.v. De nieuwsbrief ODBN betreffende de landelijke opschoondag op de website plaatsen en 

een artikel in Globaal publiceren. 
 

Frans Spiekman: Uitnodiging 30 jaar bestaan gemeenschapshuis ’t Joffershof nader uitwerken. 
Rein Verhoeven: Het conceptplan van het “Koningsparkje” in samenwerking met Bart van den Heuvel verder 

uitwerken. 


