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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 5 januari 2016 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Bram Verstegen, Frans van Benthum, Ben Bloemberg, Rein Verhoeven, Juul de Bont, Ton Swinkels, Wim 

Geurts, Roel Simons 

Afgemeld:  Frans Spiekman, Wim Verhofstad, Huub Geurts 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze eerste dorpsraadvergadering in 2016. De opkomst is aanzienlijk. 

 

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

3. Ingekomen stukken 
E-mail I-BI Management Ondersteuning m.b.t. Sociale kaart. Opmerking Juul en Jan dat de kaart niet compleet is en de 
sociaal zwakkeren per mail wellicht niet bereikt. Peter neemt dit mee voor een volgende gemeentelijke WMO-overleg. 
 
E-mail Olga Raaymakers m.b.t. Buurtfonds Noord-Brabant voor vrijkomende kerken, buurtcultuur en 
buurtnatuurprojecten. Sjaak neemt dit mee in de werkgroep gemeenschapshuis. 
 
Brief Provincie Noord-Brabant m.b.t. besluit afwijzen subsidieaanvraag strooi- en veeginrichting tractor: Sjaak meldt dat 
Hans Hendriks met de mensen die het vrijthof sneeuwvrij houden heeft gesproken en dat ze willen helpen. Sjaak vraagt 
of als hulpmiddel een handmatige strooier aangeschaft kan worden (€ 300). De DR stemt daarmee in principe in maar 
eerst wordt het aanbod van Juul om haar handmatige strooier te gebruiken in dank aanvaard. Sjaak test uit of deze 
voldoet. Vincent bedankt Sjaak voor zijn inzet. 
 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2 januari 2016: Wim Geurts is geweest, mede namens heel Vierlingsbeek. 
 
Email Jos en Wilma van Boekel m.b.t. subsidie landelijke opschoondag d.d. 19 maart: Besloten wordt dat de dorpsraad 
voor vlaaien zal zorgen voor de deelnemende KBO en de Damesgymclub 
 

4. Bestuursaangelegenheden 
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB. Er is wel belangstelling gewekt. 

 

5. Terugkoppeling overleg met wethouder Verstraaten d.d. 16-12-2015 

Juul en Wim lichten het verslag toe. 

- Renovatie van de kerkmuur. Er is door de gemeente een hogere bijdrage toegezegd, waar we zeer blij mee zijn. Het 

plan is om de hele muur te renoveren, behalve het gedeelte bij het oorlogsmonumenten en de sacristie. In dit 

gedeelte zijn de betonnen platen nog helemaal intact en past het in het aanzicht. Juul, Wim en Rein zullen een 

voorstel indienen m.b.t. metselwerk en beplanting  

- Kastanjebomen op ’t Veld. 

Wij wachten op een voorstel van de gemeente over nieuwe aanplant. 

- Parkeren op het grasveldje t.o. De Vier Linden. 

Volgens Juul en Wim is er afgesproken dat er een afzetting middels paaltjes zal komen. Dit i.t.t.. wat de gemeente 

schrijft:  ‘bekijken wat er aan gedaan kan worden”. Juul zal hiervoor contact met de gemeente opnemen. 

- Verlichting Soetendaal nabij station.    

Wij wachten op een definitief antwoord van de gemeente. 

- Onderhoud  Koningspark en verlichting in het park 

De gemeente biedt ons een mogelijkheid aan tot participatie in het groenonderhoud in het Koningsparkje. Hiervoor 

heeft zij een werkplan “Samen in het groenbeheer Koningspark” opgesteld.  Na luttel beraad wordt besloten om 

deze participatie aan te gaan. Vincent zal de overeenkomst ondertekenen en naar de gemeente sturen. Rein  en 

Ben gaan proberen om een groep enthousiaste dorpelingen bij elkaar te krijgen voor realisatie van het werkplan. 
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- Subsidie voor de renovatie van het kruisbeeld in de Spoorstraat. 

Dit punt is helaas niet besproken in het overleg met de wethouder. Er is echter destijds door de gemeente een 

bijdrage toegezegd. Afgesproken wordt dat we z.s.m. alle nota’s (restauratie van het kruisbeeld, houten kruis en 

bouwmaterialen) zullen verzamelen en dat deze door Huub naar de gemeente gestuurd worden.  

Alg. conclusie: het gesprek met de wethouder heeft ons wat opgeleverd. Vincent bedankt Juul en Wim voor hun aandeel 

in het slagen ervan.    

     

6. Aankondigingsportaal Overloonseweg 
Daar wij geen gebruik maken van dit portaal, zal de gemeente dit verwijderen. 

 

7. Continuïteit en visie Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek. 
 Vincent beschrijft het probleem van gebrekkige voortgang bij een aantal activiteiten/werkgroepen. Een aantal gaan goed 
(bijv. groen, gemeenschapshuis) maar andere (bijv.  wonen, pedjes zonder naam) lopen minder goed. Er kunnen diverse 
redenen zijn voor de minder goede voortgang. Bijv. gebrek aan belangstelling (voor  bijv. C.P.O), maar ook gebrek aan 
tijd. Per slot van rekening  hebben we te maken met vrijwilligers! 
Het DB doet het volgende voorstel: prioriteiten stellen binnen de actiepunten  en te gaan voor díe items die belangrijk 
zijn, waartoe een noodzaak is c.q. animo voor is en die te overzien zijn in tijdsplanning. Daarnaast wordt een uiterste 
termijn van voortgang en uitvoer  van een actiepunt  ingevoerd: Komt een actiepunt na 3 DR-vergaderingen nóg voor op 
de  lijst van uitstaande acties, en er is géén concrete voortgang, dan zal het betreffende actiepunt komen te vervallen. 
De vergadering laat weten achter dit voorstel te staan en komt met het idee om bij een gekozen actiepunt ook interesse 
onder de inwoners te wekken om bijv. in een werkgroep te gaan zitten of om zich in te zetten voor bedoelde actie. Dit 
zou kunnen door een oproep in Globaal  te zetten of door mensen persoonlijk te benaderen. Aldus wordt besloten.    
 

8. W.v.t.t.k. 
-  Terugkoppeling  van het onderhoud  “werkgroep Schaartven  2015” met dorpsraden, d.d. 14-12-2015 

  Frans en Vincent zijn hierbij aanwezig geweest. Er zijn in een open overleg kaders verkend, welke aan de  
  gemeenteraad  gepresenteerd  zullen worden. Van het overleg is een verslag van de gemeente ontvangen. 

-  Willem van de Rijdt (coördinator dorpsraden) vraagt (mail d.d. 05-01-2016)  ons om vóór 1 april 2016 het financieel                                                
jaarverslag van de dorpsraad in te sturen => Aktie Huub    

- Overleg met DR Groeningen is gepland op de avond van onze DR-vergadering d.d. 1 maart 2016    
 

9. Bespreken uitstaande acties. 
Worden doorgenomen zonder resultaten, noch echte voortgang.   

 

10. Rondvraag. 
Peter kaart verkeersinfarct Grotestraat en uitrit Heihoekscheweg aan. Omdat hier al diverse keren aandacht voor 
geweest is en er geen oplossing is blijft het zoals het is. 
 
Frans van Benthum vraagt aandacht voor een stuk over de demografische ontwikkeling in de gemeente en specifiek 
Vierlingsbeek: dit wordt doorgeschoven naar 2 februari. 
 
Sjaak: De stichting Laurentius Vierlingsbeek is officieel opgericht en de eerste activiteit, de kerststal in de kerk, is goed 
bezocht. 
 
Vraag of er weer een jaarverslag kan komen (in globaal in principe): Frans? 
 
 

11  Sluiting 
Vincent dankt alle aanwezigen, in het bijzonder Rob voor het notuleren, en sluit de vergadering 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 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. 

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/Jeroen Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje (geen professionele baan). Jeroen 

Weijmans komt met voorstellen. Jan van Dinther is in principe akkoord.  
 
Peter Rijnen Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de plaatselijke verenigingen. 
 
DB: Gezamenlijk overleg DR Vierlingsbeek en DR Groeningen in februari of maart 2016 te plannen. 
 
DB: collegebezoeken in september of oktober 2016 laten inplannen. Het collegebezoek zal op de 

agenda van de DR-vergadering van maart 2016 opgenomen worden 
 


