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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 4 april 2017 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Rob Smeets, Juul de Bont, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, 

Theo Achten,  Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Jan Roseboom, Wim Geurts, Jeroen Weijmans 

Afgemeld:  Wim Verhofstad, Sander Eggenhuizen, Peter Rijnen 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

2    Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 07 februari 2017 

N.a.v. punt 5.3 bosplantsoen de Legt; Rein heeft binnenkort overleg met Marc Oudenhoven, Piet van Daal en Bart van 
de Heuvel om te kijken naar het aanbrengen van mogelijke verfraaiingen in de plannen van de gemeente m.b.t. tot het 
bosplantsoen de Legt. Hierover dient later ook overleg met de gemeente plaats te vinden.  
N.a.v. punt 5.5 Presentaties en practicum "WERK IN UITVOERING" ( IUP). Bram Verstegen gaat naar de bijeenkomst 
van 25 april a.s. Juul de Bont en Rein Verhoeven gaan naar de bijeenkomst van 19 april a.s. 
 

 3 Ingekomen stukken 

- E-mail Renée Straver; Bijeenkomst conceptbeleid evenementen; Jan Roseboom is naar deze bijeenkomst geweest. 
Het was op zich een nuttige bijeenkomst. De gemeente trekt, m.b.t. de verantwoording, zich verder terug bij het 
organiseren van evenementen. De verantwoordelijkheid komt in zijn geheel bij de organisaties van de evenementen te 
liggen. Het vergunningenbeleid wordt verder aangescherpt. 
- E-mail Han Luijters; collegebezoeken wijk- en dorpsraden 2017. Wij plannen voor dit jaar geen collegebezoek. 

  
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 heeft binnenkort weer overleg. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Juul heeft contact gehad met Angelique Weijers. Zij komt binnenkort met meer informatie. 

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Op dinsdag 18 april is een bijeenkomst met als onderwerp de CPO in Vierlingsbeek in ‘t Joffershof. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen nieuws te melden. 

5.2 Pumtrack plus subsidieaanvraag pumptrack inclusief projectplan. 
 Jeroen Weijmans informeert de vergadering aan de hand van het projectplan hoe te komen tot de aanleg van 
een pumptrack. Het wordt een laagdrempelige pumptrack, toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. Het wordt 
geen wedstrijdbaan, m.a.w. er worden geen wedstrijden georganiseerd. Het doel is om de kinderen in een groene 
omgeving aan het spelen te krijgen. Het aanleggen van de pumptrack heeft de instemming van de omliggende 
buurten. Met medewerking van de gemeente en een geldige bijdrage van de dorpsraad moet de pumptrack tot 
stand komen. De dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 1000,- uit het leefbaarheidfonds. Dit onder 
voorwaarde dat dit bedrag gereserveerd wordt voor het opruimen van de pumptrack, zodra deze niet meer 
gebruikt wordt. Aan de gemeente zal, naast het leveren van gebroken puin, ook een financiële bijdrage gevraagd 
worden. Juul de Bont stemt binnen GroeVie af wie de aanvraag bij de gemeente zal indienen. 

5.3 Communicatie binnen de DR. 
De perikelen rondom de Legt verdient niet de schoonheidsprijs. Uitgangspunt moet zijn dat de leden van een 
werkgroep elkaar met gemaakte afspraken (met wie dan ook) elkaar m.b.v. telefoon of e-mail op de hoogte houdt. 
Formelen verzoeken naar gemeente gaan vanuit het secretariaat per brief naar het college van B&W. Informeel 
kan dit ook per e–mail naar de betrokken ambtenaar. Deze e-mail gaat met behulp van een cc naar het 
secretariaat en naar de betrokken leden van de werkgroep. 
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5.4      Financieel overzicht. 
Het financieel overzicht is op een klein puntje na gereed. Het financieel overzicht wordt naar de gemeente 
verstuurd en naar de leden van de dorpsraad. 

5.5 Realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven pedjes zonder 
naam. 

Rob geeft aan dat hij dit jaar er geen tijd voor deze actie vrij kan maken i.v.m. drukke werkzaamheden op zijn 
werk. Huub Geurts en Wim Geurts stellen voor om deze actie over te nemen. Mogelijk wil Ben Bloemberg, omdat 
hij in het verleden betrokken was bij deze actie, ook zijn medewerking verlenen. Huub informeert bij Ben. 

5.6 Terugkoppeling overleg met gemeente m.b.t. de evaluatie kermis 2017. 

Bij het overleg met de gemeente zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- Er zijn een aantal acties voor de kermisexploitant van der Salm. Hiervoor wordt op korte termijn een afspraak 
met van der Salm, gemeente en dorpsraad gemaakt om dit met van der Salm door te spreken en tot afspraken te 

komen. Hierbij moet ook de plaatsing van de attracties besproken worden. 

- Parkeren en bereikbaarheid supermarkt Plus wordt in eerste instantie door de gemeente opgepakt. De 
leefbaarheid van Vierlingsbeek speelt hier met name een belangrijke rol. Mogelijk dat Piet later met de 
projectontwikkelaar Jansen nog verdere afspraken moet maken. 
- Afgesproken is dat de kermis op vrijdagavond begint en eindigt op maandagavond (na afloop kroegentocht). 
- Verder moet de werkgroep kermis aan de slag om de mensen en kinderen op vrijdagavond naar de kermis te 
laten komen. Denk hierbij aan leuke acties c.q. activiteiten. De vergadering vindt dat dit georganiseerd moet 
worden door de horeca en kermisexploitant. 
- Daar de kermis op vrijdagavond start en op maandagavond eindigt, dient de communicatie naar de bewoners 
door de dorpsraad te geschieden. Denk aan Globaal en website. In de gemeentegids staat n.l. iets anders 
vermeld. 
- De wens van de horeca om voor zaterdagnacht een horecavergunning tot 02.00 uur te krijgen, moet door de 
horeca gezamenlijk opgepakt worden. De vergunning dient op korte termijn met de burgemeester besproken 
worden, daar dit in zijn portefeuille zit. 

5.7 Brief Frans van Benthum m.b.t. de snelheid en het parkeren in de spoorstraat. 
De dorpsraad kan hier niets in betekenen. Er wordt door de politie nauwelijks gecontroleerd op de 
snelheid in Vierlingsbeek. Het parkeren op het trottoir gebeurt op de daarvoor aangewezen 
parkeerplaatsen. 

5.8 Positieve en negatieve voorbeelden m.b.t. de samenwerking met de gemeente. 
De coördinator wijk- en dorpsraden heeft om een aantal positieve en negatieve voorbeelden m.b.t. de 
samenwerking met de gemeente gevraagd. 
Positieve voorbeelden zijn: 
- Na aangeven van ons tijdens het collegebezoek is de verlichting nabij het station aangepast. 
- De groenvoorziening Kastanjeplein is in vooroverleg met de buurtbewoners naar wens aangebracht. 
- Naar aanleiding van het collegebezoek is er correct gereageerd op de snelheidsproblemen in de 
grotestraat. 
Negatieve voorbeelden zijn: 
- Het aanpakken van de groenvoorziening in de Vlasakker is zonder informatie vooraf en zonder de 
dorpsraad er in te betrekken aangepakt. 
- Het niet actief bijvullen in de winter van de zoutbak bij het gezondheidscentrum in de Merletgaarde. 
- De reactie snelheid van ingestuurde brieven naar de gemeente is vaak te lang. Andersom wordt wel 
geëist om snel te reageren. 

5.9 Voortgang renovatie oorlogsmonument. 
Wim Verhofstad heeft in samenwerking met de twee bedrijven (Creemers en van Zijp) een plan van 
aanpak opgesteld. Het streven is dat voor 4 mei a.s. de oplevering plaats vindt. 

5.10 Agendapunten voor bezoek van DB aan DR-vergadering Groeningen d.d. 10-04-2017. 
Er worden geen agendapunten aangedragen.  

 
6    W.v.t.t.k. 

Geen bijzonderheden. 
 
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

De actie “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”: is afgerond. De vlaggenmast is 
opgeknapt en terug geplaatst. Vincent levert voor de gedane werkzaamheden een vla af bij Creemers. De actie kan 
verwijderd worden. 
De actie “De SP bedanken voor de betrokkenheid en inzet m.b.t. de toeristische fietspaden”is afgerond. De actie kan 
verwijderd worden. 
De actie “Bijeenkomst beleggen voor nadere uitleg van het Platform Noordelijke Maasvallei” wacht op verdere actie 
vanuit het platform. 
De actie “Brief naar gemeente m.b.t. bosplantsoen de Legt n.a.v. overleg met buurt” is afgerond. De actie kan verwijderd 
worden. 
 

2. Rondvraag. 
Jan Roseboom: Jan heeft een kist aangeschaft voor het opbergen van de portofoons. Jan stuurt de rekening naar de 
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penningmeester. 
Bram Verstegen: Bram geeft aan dat de informatie op de website m.b.t. de honden en hun baasjes niet up to date is. 
Wim Verhofstad heeft aangegeven om er binnenkort naar te kijken en eventueel aan te passen. Er is ook onduidelijkheid 
over de genoemde komgrens van Vierlingsbeek. Bij de gemeente navragen wat de juiste komgrens van Vierlingsbeek is. 
Actie: Frans 
Sjaak Verstegen: Vraagt naar de stand van zaken omtrent de nog uit te voeren acties m.b.t. de vlasakker door de 
gemeente. Frans vraagt dit bij Han Luijters na. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur: 
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 Voorjaar 2017 

Juul de Bont/ 
Jeroen 
Weijmans 

Realiseren van een pumptrack baantje (geen professionele baan). 01-12-2015 Voorjaar 2017 

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 Voorjaar 2017 

Frans 
Spiekman 

Bijeenkomst beleggen voor nadere uitleg van het Platform Noordelijke 
Maasvallei 

07-03-2017 Mei 2017 

Frans 
Spiekman 

Brief naar gemeente i.v.m. het vullen van de zoutbak bij het 
gezondheidscentrum 

07-03-2017 4 sept. 2017 

Vincent Gerrits Jan Stoffelen persoonlijk benaderen  m.b.t. problemen uurwerk en 
verlichting kerktoren 

07-03-2017 April 2017 

Frans 
Spiekman 

Informeren naar de juiste komgrens van Vierlingsbeek 04-04-2017 Juni 2017 

Frans 
Spiekman 

Bij Han Luijters navragen omtrent de nog uit te voeren acties m.b.t. de 
vlasakker door de gemeente 

04-04-2017 Juni 2017 

 


