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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 mei 2017 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Theo Achten,  Bram Verstegen, 

Jan Roseboom, Wim Geurts 

Afgemeld:  Wim Verhofstad, Sander Eggenhuizen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Frans Spiekman, Rein Verhoeven, Jeroen 

Weijmans 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering en dankt Frans voor de notulen 

2    Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 april 2017 
Geen. 
 

 3 Ingekomen stukken 
Diversen ter info: 

 - E-mail PK-Boxmeer; In je element, lokale duurzaamheidsinitiatieven voor de gemeente Boxmeer. 
- E-mail BPR Boxmeer; vacature voorzitter Burger Participatieraad Boxmeer. 
- E-mail Saskia Ongenae; Notulen regionale Algemene Ledenvergadering VKKNB. 
- E-mail Leo Janssen; Uitnodiging lezing en boekpresentatie vliegtuigcrashes WO2. 

  
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 weer vergaderd. Er worden kleine stapjes gemaakt. 

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 er een info avond geweest over CPO in Vierlingsbeek in ’t Joffershof door Raaijmakers 

Gemert. Biedt een meer kant en klaar plan dat animo lijkt te hebben. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen nieuws te melden. 

5.2 Concept evaluatie werkgroep evaluatie wijk- en dorpsraden 
Lijvig concept evaluatie document is door de gemeente opgestuurd ter bestudering en accordering op 14 juni. Er 
is niemand die het stuk zorgvuldig bestudeerd heeft. Vincent vraagt of iemand dit stuk wil lezen en terug wil 
koppelen aan de DR. 

5.3 Voordracht kandidaten Dr. Peelen Cultuurprijs 2017. 

Voorstel om de 4 mei werkgroep voor te dragen vanwege herstel van het oorlogsmonument en hun 
jaarlijkse activiteiten. Vincent vraagt Wim of er animo is. 

5.4 Terugkoppeling integraal uitvoeringsprogramma (UIP) 
- Uitleg GIS portaal Boxmeer (3/4 van de avond) en stimulering gebruik in DR vergaderingen (dat 
doen wij al). Verder komt er een nieuw GIS platform (andere ¼ deel) met info over werk in uitvoering. 
Daar kunnen we als inwoners dan ook op anticiperen en reageren. 

5.5 Terugkoppeling bezoek DR Groeningen 
Frans en Rob zijn geweest. Onderwerpen vergelijkbaar en goed om af en toe bij elkaar op de koffie te 
komen. Zie voor notulen http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/dorpsraad-
groeningen/ 

5.6 Overzicht financiën is gedeeld en goed bevonden. Kan naar de gemeente. 
5.7 Status Pedjes 

Wim, Ben en Huub zijn rondgelopen en gefietst en op 2 na (die vervallen) worden er naambordjes 
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geplaatst: Hout in het buitengebied en b.v. geel/blauw in de bebouwde kom (advies van Udo vd Zande 
niet bruin omdat dat voor toeristische bewegwijzering is). Opvolging volgende vergadering 

 
 
6    W.v.t.t.k. 

Landelijke opschoondag is succesvol verlopen en gesponsord door de dorpsraden van Vierlingsbeek en Groeningen. 
Kermis is officieel van vrijdag t/m maandag 
Aanplant kerk: voorstel (tekening) van Maarten Hermans en Jeroen Weijmans wordt wat aangepast omdat een zitje 
tegen de kerkmuur ongewenst is. 
Werkgroep 4 mei vraagt financiële ondersteuning (~€ 100) voor huur Koningskerkje rond het 4 mei project: OK van DR, 
maar er is wel even discussie om het bij voorkeur formeel volgens procedure aan te vragen (gelijke monniken, gelijke 
kappen) 
Pumptrack aanvraag is naar gemeente (door Frans) 

 
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

Verwoord in actie tabel. 
 

8. Rondvraag. 
Sjaak Verstegen: Bijeenkomst op gemeentehuis over snelheid Grotestraat Noord: goed overleg en er ligt een plan met 
bloembakken dat 11 mei aan de omwonenden gepresenteerd. Verder publicatie “Ontwerpbesluit programma Stroomlijn” 
om kap van bomen langs de maasoever aan te kondigen ligt tot 24 mei ter inzage. Moeten we hier iets mee? In te zien 
op www.coordinatiestroomlijn.nl, onder deelgebied 3, cluster 3, ontwerpbesluiten. Vincent kijkt er naar en dient wellicht 
namens DR bezwaar in. 
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9. Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2017 in het Joffershof om 20:00 uur: 
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: Loopt weer! 

04-02-2014 Voorjaar 2017 

Juul de Bont/ 
Jeroen 
Weijmans 

Realiseren van een pumptrack baantje. Aanvraag is ingediend bij de 
gemeente 

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 is 
uitgevoerd: Nog wel factuur naar Parochie sturen 

03-12-2013 Voorjaar 2017 

Frans 
Spiekman 

Bijeenkomst beleggen voor nadere uitleg van het Platform Noordelijke 
Maasvallei: Uitgesteld 

07-03-2017 ?? 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 Juni 2017 

Frans 
Spiekman 

Informeren naar de juiste komgrens van Vierlingsbeek. Antwoord 
gemeente: staat in GIS maar dat is niet openbaar voor burgers.  

04-04-2017 Juni 2017 

Frans 
Spiekman 

Bij Han Luijters nagevraagd omtrent de nog uit te voeren acties m.b.t. de 
vlasakker door de gemeente. Antwoord: concept brief wordt behandeld 
door B&W 

04-04-2017 Juni 2017 

 


