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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 2 februari 2016 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Jan Manders, Frans Spiekman, Frans van Benthum, Wim Verhofstad, Juul de Bont, Rein Verhoeven 

Afgemeld:  Rob Smeets, Ben Bloemberg, Sander Eggenhuizen 

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

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

3. Ingekomen stukken 

- Email Willen van de Rijdt m.b.t. nieuwjaarswens en twee andere zaken.                                                           
De gemeente vraagt toezending vóór 1 april van (a) een financieel jaarverslag 2015, (b) een jaarverslag 
2015, en (c) een opgave van plannen 2016. Voor (a) en (b) zie “uitstaande acties”, (c) zal als agendapunt 
voor de DR-vergadering d.d. 01-03-2016 opgenomen worden. 
Email Willen van de Rijdt m.b.t. collegebezoeken 2016. Koningskerkje reserveren voor 20 september 2016 
en agenderen voor de volgende vergadering.   
 

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.  

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Geen bijzonderheden. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen bijzonderheden. 

5.2. Demografische ontwikkeling gemeente Boxmeer, periode 2013 - 2035. 
Vergrijzing en krimp is het probleem van de toekomst. Een goede leefbaarheid in het dorp is ven groot 
belang. Verder is en blijft het politiek probleem. 

5.3. Integraal Uitvoerings Programma – IUP. 
Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om een vragenlijst met de door de dorpsraad geconstateerde 
knelpunten/verbeteringen vóór 24 febr. in te zenden. Afgesproken is dat iedereen voor 15 februari a.s. de 
knelpunten/verbeteringen aan het secretariaat oplevert. Daarna zal het DB de definitieve vragenlijst opstellen en 
naar de gemeente sturen. 
 

6. W.v.t.t.k. 
Kastanjeplein: E-mail van Jan van Dinter ontvangen voor overleg met de dorpsraad en aanwonende om de herplant van 
de gerooide kastanjebomen te bespreken. Er ligt een voorstel om 6 Tilia cordata(linden) te planten. 
Actie: werkgroep groen. 

 
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

Voordat de actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk” uitgevoerd kan worden, moet eerst de 
renovatie van de kerkmuur hebben plaatsgevonden. Er wordt een offerte opgevraagd voor het renoveren van de 
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kerkmuur. De werkzaamheden moeten ook nog met gemeente afgestemd worden.  
De actie “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”, komt op de agenda van de volgende 
dorpsraadsvergadering. 
De actie “Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje (pumptrack)”. Jeroen Weijmans is binnen een 
werkgroep van GroeVie bezig met het vinden van een alternatieve, geschikte locatie. DR is in afwachting van één of 
meerdere voorstellen voor locatie. Zodra deze binnen zijn, zal de DR deze beoordelen en vervolgens indienen bij de 
gemeente. Jan van Dinter (gemeente) is in principe akkoord met aanleg van zo’n baan.  De kosten voor het aanleggen 
van het pumptrack baantje bedragen tussen de € 1500 en € 2000. De DR zet vraagtekens bij de behoefte in het dorp 
aan een zo’n baan c.q. het gebruik ervan en verzoekt  Juul en Jeroen hier nader onderzoek naar te doen..    

 

8. Rondvraag 
Rein Verhoeven: Het werkplan m.b.t. het onderhoud van het koningsparkje is doorgesproken en geaccordeerd. Het 
benodigde gereedschap wordt aangeschaft of geleend. Hiervoor is een bedrag beschikbaar. Er hebben zich reeds 6 
vrijwilligers aangemeld voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Wim Verhofstad: Het groen achter het oorlogsmonument moet hersteld worden. De kosten hiervoor bedragen ca. € 200. 
Wim vraagt of deze kosten uit het leefbaarheidfonds betaald kunnen worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 
rekeningen van de gemaakte kosten moeten naar de penningmeester. 
Juul de Bont: Jeroen Weijmans heeft een concreet plan opgesteld voor de verfraaiing  van het Vrijthof. Wij zien het plan 
gaarne tegemoet. 
Sjaak Verstegen: Het strooien in geval van gladheid bij de Merletgaarde is geregeld. Hans Hendriks coördineert de 
werkzaamheden. De strooier, die door Juul beschikbaar is gesteld, is nog niet gebruikt. Voorstel is als deze goed 
functioneert om er zelf een aan te schaffen. Rein stelt voor om als er verse sneeuw ligt, om deze met een professionele 
bladblazer te ruimen. 
Sjaak Verstegen: Het bestuur van de stichting laurentius is nog steeds in gesprek mat het parochiebestuur en het 
bisdom over de mogelijkheden en het gebruik van de kerk. De stichting Laurentius heeft een plan van aanpak opgesteld 
voor het toekomstig gebruik van de kerk. Dit plan maakt onderdeel uit van het overleg met het parochiebestuur en het 
bisdom.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 1 maart 2016 
Dinsdag 5 april 2016 
Dinsdag 3 mei 2016 
Dinsdag 7 juni 2016 
Dinsdag 6 september 2016 
Dinsdag 20 september 2016 (collegebezoek) 
Dinsdag 4 oktober 2016 
Dinsdag 1 november 2016 
Dinsdag 6 december 2016. 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst 

Datum 

afgeronding 

gepland 

Rein 
Verhoeven 

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk (2015) 03-12-2013 Maart 2016 

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

07-05-2013 April 2016 

Werkgroep 
wandelpaden 

Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen 
naamplaatjes van de beschreven pedjes zonder naam 

04-02-2014 Mei 2016 

Vincent Gerrits Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag 06-05-2014 Maart 2016 

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 

06-10-2015 Maart 2016 

Wim Geurts Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons (2015) 04-11-2014 Juni 2016 

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.(2015) 

03-03-2015 Juni 2016 

Juul de Bont/ 
Jeroen 
Weijmans 

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

01-12-2015 Juni 2016 

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

01-12-2015 Oktober 2016 

DB Financieel jaarverslag 2015 en jaarverslag 2015 02-02-2016 Maart 2016 

Frans 
Spiekman 

Koningskerkje reserveren voor 20 september 2016 02-02-2016 Juni 2016 

Allen Opleveren vragenlijst knelpunten/verbeteringen openbare ruimte 02-02-2016 15-02-2016 

Werkgroep 
groen 

Overleg met bewoners en gemeente over de herplant van de gerooide 
bomen op het kastanjeplein (02-02-2016, nr.6) 

02-02-2016 Juni 2016 

    

 

 


