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Correspondentieadres secretaris 

Frans Spiekman

Heihoekscheweg 42, 

5821 GG Vierlingsbeek.

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl

KvK Brabant 54889103

Dorpsraadsvergadering: 

Datum: 1 december 2015

Tijd: 20:00 uur

Plaats: Joffershof

Aanwezig: Vincent Gerrits, Peter Rijnen, Jan Roseboom , Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Theo Achten, Jan Manders, 

Frans Spiekman, Sander Eggenhuizen, Ben Bloemberg, Ton Swinkels

Afgemeld: Rob Smeets, Bram Verstegen, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Juul de Bont, Marjolein de Bruin

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

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

3. Ingekomen stukken

Brief gemeente m.b.t. het hekwerk nabij station Vierlingsbeek. Wij zijn niet content met de reactie. Bij het 
overleg met wethouder Verstraaten vragen om bij het illegaal parkeren handhavend op te treden of anders 
zorgen voor een goede afbakening.

E-mail Maike Ebben: Gezamenlijk overleg DR Vierlingsbeek en DR Groeningen. Dit pakken wij weer op. 
Voorstel aan DR Groeningen om dit in februari of maart 2016 te plannen.

E-mail Willem van de Rijdt planning collegebezoeken 2016. De laatste bijeenkomst is positief ontvangen. 
Voorstel is om dit in september of oktober 2016 te laten inplannen. Het collegebezoek zal op de agenda van 
de DR-vergadering van maart 2016 opgenomen worden.  

4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB. 

5. Algemene informatie:

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

Geen bijzonderheden.

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum.

Geen bijzonderheden. Wel moet er aandacht geschonken worden omtrent de verkeersveiligheid nabij de 

basisschool.  Vincent informeert bij de Dorpsraad Groeningen of zij in gesprek zijn met Laurentiushof over 

de verkeersveiligheid. 

5.1.3.  Werkgroep wonen.

Geen bijzonderheden. Wachten het verslag van de bijeenkomst van Wonen Vierlingsbeek af.

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket.

Door Peter Rijnen is een stappenplan gemaakt. Zodra de inhoud van het pakket concreet gemaakt is, 

volgt er een publicatie in Globaal..

5.2. Werkgroep Schaartven 2015.

Op maandag 14 december a.s. is er een bijeenkomst,er moet nog vastgesteld worden welke twee 
leden naar deze bijeenkomst gaan.

5.3. Koningsparkje (werkgroep groen).
De werkgroep groen heeft  met drie plaatselijke hoveniers een plan gemaakt. Dit plan is op 12 november jl met de 
heer van Dinter van de gemeente Boxmeer besproken. Een brief met het verzoek om goedkeuring voor de 
uitvoering van het plan is naar de gemeente gestuurd.  Het idee van dhr Van Dinter om de dorpsraad te laten 
participeren in het groenonderhoud in en rond het park zal in een later stadium door de dorpsraad  besproken 
worden . 

5.4. Uitnodiging gesprek met wethouder Verstraaten.
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Besloten wordt dat er drie leden naar het overleg gaan, en wel Juul de Bont, Rein Verhoeven en Wim Geurts. 
Ons voostel is om het overleg op 16 december te laten plaats vinden.
Verder willen wij dat de volgende punten besproken worden:
- de renovatie van de muur bij de kerk
- de kastanjebomen aan ‘t Veld en in de wijk
- voorkomen van het illegaal parkeren op het grasveld nabij het station (mogelijk handhavend optreden) en/of 
afbakening
- verlichting Soetendaal nabij station (Jan Manders heeft dit met wethouder Verstraaten besproken)
- verlichting Koningsparkje (voorstel van de werkgroep groen
- toegezegde subsidie voor de renovatie van het kruisbeeld in de spoorstraat.

5.5. Reclame frame.
In het voorjaar heeft de dorpsraad overleg gehad met de plaatselijke verenigingen m.b.t. het aankondigingsbeleid 
van de gemeente. Het verslag van dit overleg moet nog definitief gemaakt worden. Wel zijn er vier plaatsen 
aangewezen waar reclame voor evenementen gemaakt mag worden. De bedoeling is dat wij met frames gaan 
werken. Voordat wij over gaan tot de aanschaf van vier frames, gaan wij onderzoeken naar de belangstelling voor 
het gebruik van deze vier frames. Actie: Peter Rijnen.

6. W.v.t.t.k.
Vincent is 10 november j.l. naar een bijeenkomst geweest i.v.m. de noodopvang voor vluchtelingen. Er werd 
gebrainstormd over de manier van opvang en over de communicatie richting de burgers. Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn worden de dorpsraden opnieuw bijeen geroepen.

Frans is vanmorgen naar de evaluatie betreffende kermis 2015 geweest. Belangrijkste punten die besproken zijn is de 
dagen waarop de kermis plaats vindt. De kermis zal ook in 2016 op vrijdag beginnen en eindigen op dinsdag. De kermis 
exploitant zal de attracties pas op zaterdagmiddag openen. Er waren klachten over de stank van het aggregaat. Voor 
2016 zal uitgezien worden naar een andere plek voor het aggregaat. Daar de afstemming betreffende opstelling van de 
attracties met de exploitant goed verlopen zijn, zal er ook in 2016 overleg plaatsvinden.
Verder kwam er vanuit de gemeente het verzoek om meer gebruik te maken van de website (www.kermisboxmeer.nl) 
van de gemeente betreffende de kermis, daar deze goed bezocht wordt. Denk hierbij aan foto’s van de diverse 
attracties. Peter zal aan Tim Reefs vragen of er foto’s zijn die op de kermiswebsite geplaatst kunnen worden. 
Verder heeft men een document met aanleverspecificaties kermis opgesteld.

7. Bespreken uitstaande acties.

De actie “Het conceptplan van het “Koningsparkje” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.

8. Rondvraag
Ton Swinkels: Ton vraagt aandacht voor de informatieavond voor het glasvezelnetwerk op maandag 7 december a.s. in 
’t Joffershof.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur:

Dinsdag 5 januari 2016
Dinsdag 2 februari 2016
Dinsdag 1 maart 2016
Dinsdag 5 april 2016
Dinsdag 3 mei 2016
Dinsdag 7 juni 2016
Dinsdag 6 september 2016
Dinsdag 4 oktober 2016
Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 6 december 2016.

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.

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

wandelpaden: beschreven pedjes zonder naam.

Voorjaar 2016 afronden.

Wim Geurts: Wim zal een paal met het naamplaatje naast de Beatrixboom in het Koningparkje plaatsen.

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

Vincent Gerrits: Zal namens werkgroep 4-mei viering aan de Beheercommissie van deelparochie V’beek vragen 

om de vlaggenmast bij het oorlogsmonument een verfbeurt te geven.   

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.

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.

Juul de Bont Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje (geen professionele baan).

Peter Rijnen Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de plaatslijke verenigingen.


