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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 12 mei 2015 

Tijd: 21:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Jan Roseboom, Theo Achten, Jan Manders, Peter Rijnen, Rob Smeets, 

Wim Verhofstad, Rick Hermanussen, Ton Swinkels, Wim Geurts, Rein Verhoeven. 

Afgemeld:  Frans Spiekman, Huub Geurts, Sander Eggenhuizen, Bram Verstegen, Tim Reefs, Marjolein de Bruin, Juul de 

Bont, Frans van Benthum 

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen, wederom dank aan Frans. 
 

3. Ingekomen stukken 

Verslag Anke van der Hulst bijeenkomsten dorpsraden en kermisexploitanten: v.d. Salm werkt mee aan indeling 
terrein, in overleg met DR. Het voorstel is gedaan en we wachten reactie van v.d. Salm af. Horeca ondernemers (lees: 
Herberg Thijssen) mogen op eigen terrein hun normale (vergunde) activiteiten ontplooien. Op het kermisterrein is 
daarvoor overleg met de exploitant nodig. 
E-mail Ton Swinkels zitbank met afvalbak aan de Maas: beiden zijn inmiddels geplaatst. Verzoek van Rein om de 
afvalbak met oudjaar weg te halen om nieuwe schade te voorkomen. Dank voor bank Ton! 
E-mail Juul de Bont betreffende speeltoestellen: De gemeente vervangt en plaatst toestellen zoals gevraagd; dat is mooi. 
Het bestuur regelt een afvaardiging naar de afscheidsreceptie van Eric Ronnes. 
 

4. Bestuursaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

5. Algemene informatie: 

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

Er is alle 4 de locaties gevraagd onder hun huurders/gebruikers een enquête te verspreiden. Nog geen 

reactie; Sjaak volgt dit op. Verder is Er voor het rapport € 600 minder nodig geweest maar wel koffie 

betaald; al met al ongeveer op budget uitgekomen. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Het verslag van de laatste bijeenkomst is in de maak. 

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

De wooninformatiemarkt was goed en is ook goed bezocht. Uit de inventarisatie blijkt o.a. dat er vraag is 

naar huurwoningen. Er volgt nog een verslag en evaluatie. 3 CPO kandidaten hebben zich bij Bram 

gemeld. Het is belangrijk de vaart er nu in te houden om te voorkomen dat ze afhaken. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Hierover is geen voortgang te melden. 

5.2. Terugkoppeling overleg m.b.t. het nieuwe aankondigingbeleid d.d. 13-4 j.l. 
Er is overeenstemming over de 4 portalen en de politiek wordt benaderd over het toch mogen gebruiken van 
sandwichborden voor lokale evenementen. Zie verder de nog te verschijnen notulen.  

5.3. Voornemen van Bibliobeek om een stichting Leefbaarheid te creëren. Zie ook presentatie hierover. 
Er is in Bibliobeek een bijeenkomst geweest waarin het bestuur van Bibliobeek uitgelegd heeft wat de bedoeling 
is: Er is om de Bieb te financieren een aantal activiteiten ontstaan die ook voor veel actie en levendigheid hebben 
gezorgd. Dat enthousiasme wil men behouden maar de organisatie zou om diverse redenen van de Bieb 
losgekoppeld moeten worden. Hiervoor wordt een stichting opgericht en worden mensen gezocht om als 
kerngroep de organisatie te vormen. Verschillende projectgroepen “doen” dan “hun” activiteit.  Rob was hier bij en 
heeft namens de dorpsraad gezegd dat we dit enthousiasme graag ondersteunen. Om te voorkomen dat er 
dingen dubbel gebeuren (b.v. lijst vrijwilligers en te lenen/huren spullen) is het goed op een of andere manier 
betrokkenheid van de dorpsraad af te spreken. Vincent geeft aan dat deze nieuwe stichting kansen biedt voor de 
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DR om vanuit de Bieb jeugdige leden bij de DR te betrekken en mogelijk hiermee het DB te verjongen. Jan merkt 
nog op dat we op moeten passen voor commercialisering. Afwachten hoe dit verder loopt. 

5.4. Beëindigen werkgroep honden en hun baasjes 
Wim stopt na 16 jaar met “honden en hun baasjes”. Nu de gemeente beleid in de APV heeft opgenomen is er de 
facto geen reden (en bewegingsruimte) meer om dit lokaal te behartigen. Vincent dankt Wim; alle lof voor de 
grote inzet en goede resultaten al die jaren. 

5.5. Klacht hondendrollen in de openbare ruimte (brief Frans van Benthum). 
Het wegwerpen van plastic zakjes is een rechtstreeks gevolg het beleid in de APV; hondenbezitters ruimen 
drollen wel op maar vinden het onprettig lang met dit zakje rond te lopen. Voorstel is om de gemeente middels 
een schrijven hierop te wijzen en daarin vast te noemen dat meer afvalbakken en/of meer handhaving op zijn 
plaats is. 
 

6. W.v.t.t.k. 
Niets. 
 

7. Bespreken uitstaande acties. 
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” is nog in behandeling, Sjaak wacht op antwoord van Volharding. N.a.v. 

deze actie zijn er wel twee subsidieaanvragen de deur uit, n.l.: Bij de provincie het DOE-budget en bij het Fonds 

Maatschappelijke Betrokkenheid van de RABO-bank. 

Rollaag kerkmuur: Huub, Frans en Wim zullen (met een aangepast voorstel?) nogmaals overleggen met de gemeente. 

Vlaggenprotocol: Vincent heeft het rijksprotocol van Gerard Berkers gekregen en zal dit, eventueel met een enkele 

aanpassing en toevoeging van de dorpsvlag, gaan voorstellen. 

 

Rondvraag 

Jan Roseboom: Jan is verhuisd naar Overloon en zal in juni niet aanwezig zijn. Hij blijft welkom en zal zijn gezicht nog wel 

laten zien. 

Wim Geurts: Het kruis van het kruisbeeld is te rot en moet vervangen worden. Eigenlijk zou dit oud eiken moeten zijn dat 

niet meer scheurt, maar dat is duur (~€ 1000). Compromis is eiken van ~2 jaar oud en hij kan dat ergens op de kop tikken 

voor ~€ 600. Wat is wijsheid; overleg DB en een brief naar de gemeente over dit onverwachte probleem. 

De muur eronder is/wordt hersteld tegen zeer beperkte kosten. Voorstel van Rein is om er een plaat met uitleg over het 

beeld bij te plaatsen. 

Peter Rijnen: Vraag of er een dvd/documentaire van de verhalen mbt het verboden gebied gemaakt is. Dit omdat beelden 

meer spreken en meer indruk zal maken op de mensen (en kinderen). Er is wel een documentaire van de regio, maar niet 

specifiek over het verboden gebied. Peter gaat onderzoeken of het mogelijk is hier een documentaire van te maken en of er 

draagvlak voor is. Die is er al uit eerdere projecten van de werkgroep 4 mei en de school. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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. 

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. 
 

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. 
 

Sjaak Verstegen: Opstellen nieuwe bief m.b.t. fietspad Udo de Boyestraat. 

Frans Spiekman: Definitieve datum bijeenkomst WMO en transities bekend maken aan de leden. 
 

4 mei werkgroep: Oorlogsmonument schoonmaken en beplanting aanpassen. 
 

Frans Spiekman: De dorpsraadsleden informeren over definitieve datum van de bijeenkomst over WMO 
en transities. 


