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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 6 december 2016 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Wim Geurts, 

Rob Smeets, Rein Verhoeven, Ton Swinkels, Frans van Benthum, 

Johan Koelman en Mariella van Wijnen (beide gemeenteraadsleden en lid van de SP) 

Afgemeld:  Ben Bloemberg, Sander Eggenhuizen, Bram Verstegen, Rob Smeets 

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

Johan Kooelman en Mariella van Wijnen wonen deze vergadering bij n.a.v. de raadscarrousel. Vincent heet hen van 

harte welkom. 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 okt.2016 
Bij punt 4: aanvullen met de opmerking dat dorpsraadsleden moeten instemmen bij het eventueel aanvaarden van een 
bestuursfunctiefunctie door Randy Smits. Verder geen opmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
- E-mail Willem van de Rijdt; Afscheid als coördinator WDR’n: Volgende vergadering bespreken. 
- E-mail Willem van de Rijdt: Ontwerpbesluit Soetendaal 13: wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

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. 

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en er wordt wel voortgang geboekt. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Geen nieuws te melden.  

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Wordt bij de actiepunten behandeld. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen nieuws te melden. 

5.2. Afbouw brievenbussen PostNL in Noord-Brabant. 
Vierlingsbeek behoudt de brievenbus, doch deze verhuist van de Spoorstraat verhuist naar het Vrijthof. 

5.3. Evaluatie en voortzetting raadscarrousel. 
De raadscarrousel wordt tot de zomer 2017 voortgezet. Na de zomer vinden er geen bezoeken meer plaats in 
aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart 2018. 
Besloten wordt om geen gehoor te geven aan de oproep van de Griffie om, wanneer gemeenteraadsleden een 
DR-vergadering willen bijwonen, de agenda van de vergadering aan te passen. Overigens zijn de bezoeken van 
de gemeenteraadsleden ook minimaal geweest. 

5.4. Vervolgbijeenkomst nieuwe rol(len) WDR'n - activiteiten in jullie kern. 
Er zou half december 2016 een vervolgafspraak gemaakt worden. Tot op heden is er nog geen bijeenkomst 
gepland. Wel is door de wijk- en dorpsraadscoördinator aan onze dorpsraad gevraagd om in de eerstvolgende 
bijeenkomst een korte presentatie te verzorgen over “het overeind houden van de bibliotheek in Vierlingsbeek”. 
M.n. de rol c.q. bijdrage hierin van onze dorpsraad  zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere dorpsraden. Daar 
het overeind houden vooral door de Bekse bieb zelf is verwezenlijkt, zal Vincent contact opnemen met het 
bestuur van Bibliobeek en vragen of zij willen meewerken aan zo’n presentatie. 

5.5. Reactie parochie MMVDK onderhoud omgeving kerk d.d. 11 nov j.l. 
De dorpsraad wil zich niet neer leggen bij het besluit van het bestuur van de parochie MMVDK en wil haar 
bespreken met  . Rein gaat een inschatting maken van de hoeveelheid werk volgens het oorspronkelijke plan van 
groenaanplant en onderhoud ervan tussen kerkmuur en muur. Dan wil hij met de werkgroep Groen overleggen of 
deze, naast ’t Koningsparkje, ook dit onderhoud wil doen. Bij een positief antwoord gaat Rein met dhr De Jong uit 
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Maashees (bestuurslid parochie MMVDK) overleggen om het onderhoud van de omgeving kerk door de 
dorpsraad te laten uitvoeren, en er geen grind tussen kerkmuur en muur komt. 

5.6. Reactie parochie MMVDK torenuurwerk. 
De dorpsraad kan zich niet vinden in het antwoord van het bestuur van de parochie MMVDK. Jaarlijks ontvangt 
de parochie subsidie van de gemeente Boxmeer voor het onderhoud van het uurwerk. Besloten wordt om een 
brief naar de gemeente  te sturen met het verzoek om bij de parochie aan te dringen op korte termijn (binnen 
twee maanden) de verlichting van de kerkklok te herstellen.  

5.7. Reactie gemeente reparatie kerkmuur. 
Wordt behandeld bij actiepunt kerkmuur. 

5.8. Terugkoppeling evaluatiebijeenkomst kermis 2016. 
Vanuit de bewoners zijn er na aanleiding van een oproep in Globaal drie reacties binnen gekomen. Paar  
belangrijke punten uit de evaluatie zijn : 
- Kermis van vrijdag t/m maandag. 
- Draaimolen is gedateerd. 
- Geen attractie voor jeugd van 12 tot 16 jaar. 
- Een schoon Vrijthofplein na afloop van de kermis. 
- Een werkgroep “kermis” oprichten (mogelijk vanuit GroeVie) om meer activiteiten rondom het kermisterrein te 
emplooien , zodat er meer reuring op het kermisterrein ontstaat. 
De uitkomst van de evaluatie is zowel aan de gemeente als de exploitant van de Salm overhandigd. 
Terugkoppeling hiervan moet nog plaatsvinden.  Rob zal contact opnemen met GroeVie om het plan ‘oprichting 
van een werkgroep Kermis’ voor te leggen.    

5.9. Behandeling subsidieaanvraag kerststalcommissie. 
De kerststalcommissie heeft van de parochie MMVDK toestemming om de kerststal in de kerk op te bouwen. De 
kerststal is op 1e en 2e kersdag 2016 te bezoeken van 11:00 tot 16:00 uur. Aan de kerststalcommissie wordt een 
subsidie van € 100,- uit het leefbaarheidfonds toegekend. 

5.10. Uitnodiging wijk- en dorpsraden IUP OW dinsdag 17 januari 2017 aanvang 19:30 uur. 
Voor deze bijeenkomst is geen belangstelling, daar de meegeleverde informatie duidelijk genoeg is. 

 

6. W.v.t.t.k. 
Status van het verslag van het werkbezoek B&W in het Koningskerkje. Vincent moet de opmerkingen van de dorpsraad 
nog aan Willem van de Rijdt terugkoppelen. 
Het winterseizoen staat weer voor de deur. Worden de gemaakte afspraken van 2015/2016 met betrekking tot het 
strooien in de Merletgaarde weer opgepakt? Sjaak zal de werkgroep weer informeren, zodat de werkzaamheden weer 
opgepakt worden. 

 

7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

M.b.t. de actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.” De puzzel met de afbeelding van de dorpsvlag is 
ontvangen en ziet er mooi uit. Iedereen kan zich vinden in dit resultaat. De actie kan verwijderd worden. 
M.b.t. de actie “Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven 
pedjes zonder naam” moet Rob nog overleggen met de eigenaar van Spoorstraat 11 om gebruik te maken van het pad 
(recht van overpad?). Verder zal Rob een viertal wandelroutes inzichtelijk maken. 
De actie “contact tussen schildersbedrijf Creemers en onze houtspecialist Wim  i.v.m. de vlaggemast bij het 
oorlogsmonument”:  De mast is inmiddels al in de werkplaats van Creemers en Wim is daar welkom. De actie kan 
gewijzigd worden in: “status opknapbeurt vlaggenmast volgen i.v.m. gereed en plaatsing uiterlijk zaterdag 30 april 2017”.      
M.b.t. de actie “Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje” heeft er een overleg met de buurtbewoners 
plaatsgevonden. Het plan is positief ontvangen. Verdere uitwerking moet nog plaatsvinden. 
N.a.v. de actie “Onderzoek wenselijkheid voor particuliere huurwoningen” is de uiteindelijke belangstelling hiervoor nihil 
gebleken. De werkgroep voert voorlopig geen  werkzaamheden meer uit. De actie kan verwijderd worden. 
M.b.t. de actie “Opknappen van de kerkmuur volgens bij de gemeente ingediend plan” heeft de gemeente twee offertes 
ontvangen. De gemeente laat de werkzaamheden door aannemer Cremers uit Boxmeer uitvoeren. Sjaak heeft nog een 
offerte met onze wensen bij Cremers opgevraagd. Deze extra werkzaamheden zijn te duur voor de dorpsraad. De leden 
van de dorsraad besluiten om alle bemoeienissen betreffende de kerkmuur te stoppen. De actie kan verwijderd worden. 
 

8. Rondvraag 
Peter Rijnen: Heeft vernomen dat er bij de website Vierlingsbeek-Groeningen na het vertrek van Tim Reefs 2 nieuwe 
webmasters zijn bijgekomen. Hij vraagt zich af wie eigenaar is van de website en of er bij wijziging van het beheer geen 
overleg met de dorpsraad moet plaatsvinden. Rob vraagt dit na bij Bram..  
Rein Verhoeven: Sinds dit jaar voert de werkgroep groen het onderhoud in het koningsparkje uit. Met de heer Bloemen is 
afgesproken dat er na een aantal maanden een evaluatie met de gemeente zou plaatsvinden. Tot op heden heeft hij nog 
geen uitnodiging hiervoor ontvangen. Dhr. Johan Koelman zal dit punt bij wethouder Willy Hendriks aankaarten. 
Johan Koelman: Het was een prettig bezoek. De werkwijze verschilt per wijk- en dorpsraad. Hij constateert dat dit een 
actieve dorpsraad is. 
Mariella van Wijnen: Het onderwerp bibliotheek staat binnenkort weer op de agenda van de gemeenteraad. Er worden 
weer diverse wijzigingsvoorstellen ingediend. Zij vroeg zich af of de subsidie, die de bibliotheek van Vierlingsbeek 
ontvangt, voldoende is. Voor deze vraag wordt zij doorgewezen naar de penningmeester van de bibliotheek. 
Frans van Benthum: Frans vraagt zich af of langs het fietspad van Vierlingsbeek naar Overloon wel de juiste bomen zijn 
gepland. De geplante kastanjebomen zijn ziek en worden te zijner tijd vervangen.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 3 januari 2017 
Dinsdag 7 februari 2017 
Dinsdag 7 maart 2017 
Dinsdag 4 april 2017 
Dinsdag 2 mei 2017 
Dinsdag 6 juni 2017 
Dinsdag 5 september 2017 
Dinsdag 3 oktober 2017 
Dinsdag 7 november 2017 
Dinsdag 19 december 2017. 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst 

Datum 

afgeronding 

gepland 

Werkgroep 
wandelpaden 

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

04-02-2014 Najaar 2016 

Vincent Gerrits  

 

 

Namens de werkgroep 4-mei viering: status van opknapbeurt van 
vlaggenmast bij schildersbedrijf  Creemers en Wim Geurts volgen i.v.m. 
gereed en terugplaatsing uiterlijk zaterdag 30 april 2017 

06-10-2015 30 april t 2017 

Jan 
Roseboom 

Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons 
Jan Rooseboom zal nagaan of er mogelijk een kant en klare oplossing 
beschikbaar is 

04-11-2014 Najaar 2016 

Juul de Bont/ 
Jeroen 
Weijmans 

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

01-12-2015 December 
2016 

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

01-12-2015 Januari 2017 

Rein 
Verhoeven 

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk 03-12-2013 Najaar 2016 

 


