
Pagina 1 van 3 

 

 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 5 september 2017 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Juul de Bont, Rob Smeets, Peter Rijnen, Jan Manders, Frans Spiekman, Wim 

Geurts, Tim Reefs, Han Luijters 

Afgemeld:  Rein Verhoeven, Wim Verhofstad, Sjaak Verstegen, Sander Eggenhuizen,  Bram Verstegen, Ben Bloemberg, 

Jan Roseboom, Theo Achten 

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

Han Luijters (Coördinator Wijk- en Dorpsraden) is aanwezig om een aantal agendapunten verder toe te lichten. Vincent 

heet hem van harte welkom. 

2    Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 6 juni 2017 
N.a.v. punt 5.4 Overleg/contacten wijk-n dorpsraden en buitengewoon opsporingsambtenaar; Han Luijters geeft aan dat 
het uitnodigen van een BOA niet zinvol is. Zij kunnen alleen hun werkzaamheden toelichten. Zij hebben geen mandaat 
om toezeggingen te doen om bepaalde knelpunten aan te pakken. Daarvoor moeten wij bij de leidinggevende zijn.  In 
het partneroverleg van 31 oktober a.s. worden de eventuele knelpunten m.b.t. de openbare orde en veiligheid  
besproken. 
 

 3 Ingekomen stukken 

- E-mail Han Luijters; vrijgeven mailadressen wijk- en dorpsraden: De gemeenten in het Land van Cuijk hebben 
behoefte aan inzichten in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen in haar gebied. Dit om hiermee de 
leefbaarheid in dorpen en kernen te kunnen vergroten. Men wil de mogelijkheden voor het optimaliseren van 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor iedereen bepalen. Hiertoe is onderzoeksbureau Moventem 
gevraagd een voorstel te schrijven om dit in kaart te brengen. De focus wordt gelegd op de fysieke bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen, dus; hoe kunnen inwoners de voorziening bereiken en zijn de voorzieningen 
toegankelijk voor inwoners uit bepaalde doelgroepen (al dan niet met een beperking). Er bestaat de behoefte aan 
objectieve feiten (welke voorzieningen zijn er en hoe is het gesteld met de toegankelijkheid/bereikbaarheid?), maar ook 
de subjectieve beleving van verschillende doelgroepen (hoe wordt de toegankelijkheid/bereikbaarheid ervaren, welke 
wensen leven er en welke afwegingen worden hierin gemaakt?) dient in kaart gebracht te worden. Deze laatste 
informatie hopen we op te halen middels het inzetten van de dorps- en wijkraden. Vanuit het onderzoeksbureau worden 
vragenlijsten naar de wijk- en dorpsraden gemaild. De dorpsraad gaat akkoord met het doorgeven van het e-mailadres 
van het secretariaat. De secretaris zal de vragenlijsten doorsturen naar de leden van de dorpsraad. 
- E-mail Michel Lintermans: Join the Pipe Vierlingsbeek:  Michel heeft  contact gehad met de provincie Limburg. Het 
gesprek verliep zeer stroef. Daarbij zijn er nog steeds wat onzekerheden. Maar Michel wil ons graag nog een keer 
bezoeken en komen bijpraten en dan samen de mogelijkheden bespreken. De vergadering vindt het een goed plan. 
Frans zal Michel voor een van de volgende vergaderingen uitnodigen. 

  
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. 

I.v.m. vakantie geen nieuws te meldden. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Juul is binnenkort uitgenodigd voor een overleg. 

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. Aangegeven wordt om ook te kijken naar het initiatief van Sambeek 

betreffende de organisatie van een Nieuwe Inwonersdag, die gehouden is op zondag 27 augustus 2017. 
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5.2 Evaluatie convenant en hoe verder (Han Luijters). 
Han luijters verstrekt informatie betreffende dit punt. Door een werkgroep, ontstaan uit de wijk- en dorpsraden, is 
het convenant geëvalueerd en daar waar nodig zijn er wijzigingen voorgesteld. In een vergadering op 14 juni jl 
met de wijk- en dorpsraden zijn de afgevaardigden van de wijk- en dorpsraden unaniem akkoord gegaan met de 
voorgestelde wijzigingen van de werkgroep. De evaluatie en de voorgestelde adviezen betreffende het convenant 
zijn door de werkgroep met het college besproken. Het college is akkoord gegaan met de voorgestelde adviezen. 
Op dit moment wordt nog bekeken hoe het college richting wijk- en dorpsraden gaat communiceren over dit 
besluit en de verdere uitwerking daarvan. Dit vernemen wij nog wel. 
Gezamenlijk moeten we er voor waken dat nu ook conform dat convenant wordt gewerkt. Niet alleen door het 
college en de ambtelijke organisatie maar ook voor ons als wijk- en dorpsraad. 
In de werkwijze van de ambtenaren zal ook het een en ander veranderen. Er wordt een formulier gemaakt 
waarop aangegeven kan worden wanneer de wijk- en dorpsraden wel/niet geïnformeerd moet worden over 
bepaalde geplande werkzaamheden. 
Daar waar Han ons kan ondersteunen, adviseren en faciliteren richting de gemeente, moeten wij contact met hem 
opnemen. 

5.3 Werk in uitvoering (site met geplande werkzaamheden (Han Luijters)). 
Han meldt dat de op de site van de gemeente Boxmeer geplande werkzaamheden zijn in te zien. Onder het kopje 
werk in uitvoering is een kaart op te vragen waarop alle geplande werkzaamheden opgevraagd kunnen worden. 
Eenmaal per jaar vindt er met de wijk- en dorpsraden een overleg plaats om suggesties aan te dragen met 
betrekking tot gewenste werkzaamheden. Ook kan men vragen om uitstel met betrekking tot geplande 
werkzaamheden. 6 november a.s. worden de geplande werkzaamheden voor 2018 met de wijk- en dorpsraden 
besproken. Voorstel is om in de vergadering van 3 oktober gezamenlijk naar de geplande werkzaamheden van 
Vierlingsbeek te kijken om te bepalen of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Actie: alle dorpsraadsleden 

5.4      Partneroverleg van 31 oktober a.s. (Han Luijters). 
Door wijk- en dorpsraden is aangegeven dat het van belang is dat het partneroverleg blijft bestaan. Het doel van 
het partneroverleg is om de band tussen wijk- en dorpsraden te versterken. De agenda voor dit overleg wordt 
binnenkort verzonden. Ook zal gevraagd worden om bespreekpunten aan te leveren. 

5.5 Behandelen subsidieaanvraag Stichting Kindervakantiewerk Vierlingsbeek Groeningen. 
De stichting Kindervakantiewerk Vierlingsbeek-Groeningen heeft om een subsidie van € 250,- gevraagd voor de 

aanschaf van 1 tafel en 2 banken. Vanuit het leefbaarheidfonds wordt deze subsidie toegekend. 
5.6 Behandelen subsidieaanvragen: kermis 2017 bijdrage t.b.v. opening op vrijdag en bijdrage t.b.v. huur 

springkussen. 
Doordat de gemeente de kermisexploitant van de Salm niet geïnformeerd had over het feit dat de kermis in 
Vierlingsbeek reeds op vrijdagavond begon, eiste van de Salm een extra bijdrage van € 500-. Voorstel van de 
gemeente aan de dorpsraad was, de gemeente betaald €250,- en de dorpsraad betaald € 250,- zodat de kermis 
op vrijdagavond door kon gaan. De dorpsraad is akkoord gegaan met dit voorstel en heeft vanuit het 
leefbaarheidfonds € 250,- betaald. 
De aanvraag vanuit de werkgroep kermis van € 200,- voor het opstellen van een springkussen tijdens de BBQ is 
om diverse redenen niet toegekend. 
De dorpsraad wil de werkgroep kermis bedanken voor hun inzet om de kermis aantrekkelijker te maken. Een 
aantal georganiseerde activiteiten (o.a. BBQ en ballonnenwedstrijd) kunnen als geslaagd beschouwd worden. 
De werkgroep kermis gaat binnenkort de kermis van 2017 nog evalueren en koppelt de resultaten terug naar de 
dorpsraad. 

5.7 Folder kern met pit (pump-track). 
Mogelijk kan voor de realisatie van de pump-track subsidie bij “Kern met pit”  aangevraagd worden. De folder zal 
aan GroeVie overhandigd worden, zodat zij kunnen beoordelen of een subsidie aanvraag zinvol is. 

 
6    W.v.t.t.k. 

Reparatie uurwerk kerkklok Vierlingsbeek: Van de fa. Daelmans is een offerte ontvangen voor reparatie van het uurwerk 
en vervanging van de verlichting van alle wijzerplaten . Het bestuur van de parochie MMVDK geeft toestemming aan de 
dorpsraad om onder de financiële verantwoording van de dorpsraad het uurwerk van de kerkklok te repareren. Het 
parochiebestuur is niet onwelwillend een bijdrage te voteren, echter uitsluitend in de kosten welke betrekking hebben op 
reparatie van de verlichting van het uurwerk aan de westzijde van de kerktoren.  Wim Geurts zal een voorstel maken hoe 
nu verder met de reparatie van het uurwerk. 

 
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

Met betrekking tot de actie “Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de 
beschreven pedjes zonder naam”: zijn er offertes aangevraagd. 
De actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk is uitgevoerd” is afgerond. De actie kan verwijderd 
worden. 
Afgesproken is dat n.a.v. de actie “Brief naar gemeente i.v.m. het vullen van de zoutbak bij het gezondheidscentrum” er 
geen brief naar de gemeente gestuurd wordt. Zodra de zoutbak leeg is, wordt hiervan via het meldpunt van de gemeente 
hier een melding van gemaakt. De actie kan verwijderd worden. 
De actie “Financieel overzicht 2016 beschikbaar stellen aan de leden” is afgerond. De actie kan verwijderd worden. Wel 
wordt het financieel overzicht 2016 in de vergadering van oktober 2017 behandeld. 
Peter heeft n.a.v. de actie “Peter Rijnen vraagt aan Bram naar de stand van zaken omtrent het beleggen van twee 
nieuwe informatieavonden m.b.t. het wonen in Vierlingsbeek door de firma Raaijmakers uit Gemert” nog geen antwoord 
van Bram ontvangen. Actie wordt aangehouden. 
Vincent heeft n.av. de actie “Bij Angelique Weijers navragen of de dorsraad een serieuze gesprekspartner is in de 
werkgroep kindcentrum” contact gehad met Angelique Weijers. Zij deelde mee dat ook de basisschool nauwelijks 
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betrokken is bij de werkgroep kindcentrum. Binnenkort komt er weer een overleg (zie agendapunt 5.1.2. van deze 
vergadering), mogelijk wordt er dan meer duidelijkheid gegeven. De actie kan verwijderd worden. 
De actie “Via Han Luijters de BOA’s uitnodigen voor een dorpsraadsvergadering” is afgerond. De actie kan verwijderd 
worden. 
De actie “Navragen bij gemeente wanneer het overleg met de gemeente en van de Salm m.b.t. de kermis 2017 
plaatsvindt” is afgerond. De actie kan verwijderd worden. 
 

2. Rondvraag. 
Geen vragen. 
 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur: 
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 December 
2017 

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

01-12-2015 Oktober 2017 

Frans 
Spiekman 

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

07-03-2017 Najaar? 2017 

Peter Rijnen Peter Rijnen vraagt aan Bram naar de stand van zaken omtrent het 
beleggen van twee nieuwe informatieavonden m.b.t. het wonen in 
Vierlingsbeek door de firma Raaijmakers uit Gemert 

06-06-2017 3 okt. 2017 

Alle 
dorpsraadleden 

Beoordelen geplande werkzaamheden 2018 op de site werk in uitvoering 05-09-2017 3 okt. 2017 

 


