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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mail: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 1 mei 2018 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Jan Roseboom, Juul de Bont, Frances Reefs 

Afgemeld:  Rein Verhoeven, Rob Smeets, Wim Verhofstad, Huub Geurts 

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 19 december 2017 
Sjaak mist de activiteit Beschrijving foto’s meter kast bij het station voor Globaal door Rein. 
 

3. Ingekomen stukken 
E-mail Maaike Ebben; Vincent heeft aan de dorpsraad Groeningen geïnformeerd waarom de bloembakken in de 
Grotestraat zijn neergezet. De plaatsen van de bloembakken zijn in samenspraak met de bewoners en gemeente 
bepaald. Verder de dorpsraad Groeningen wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd. 
E-mail Erik Opdam: Deelname Dorpsraad Vierlingsbeek aan werkplaats Smakterbroek d.d. 18-04. Vanuit de dorpsraad 
zijn de volgende leden naar de bijeenkomst geweest: Jan, Juul, Rein en Sjaak. Er zijn diverse voorstellen ingebracht 
door de aanwezigen. Verwacht wordt dat de initiatiefnemers van het hele project kiezen voor een zo klein mogelijk risico 
op wateroverlast en dus de meest dure oplossing. Wij wachten op een verslag van de bijeenkomst, over een paar 
maanden volgt een vervolg bijeenkomst. 
E-mail Frances Reefs: Fietsers met bestemming het gezondheidscentrum gaan door het Koningsparkje en nemen de 
voetpaden rond appartementen Merletgaarde. Vanuit de dorpsraad is hier weinig aan te doen. Aan Frances wordt 
geadviseerd om een stukje in Globaal te publiceren namens de betrokken bewoners. Verder de overlast melden m.b.v. 
de gemeenteapp. 
E-mail Jacqueline van Beuningen: Participatievoorstel plan ’t Hulder: De werkgroep heeft geen aan- en/of opmerkingen 
m.b.t. het participatievoorstel. Wel dringt zij aan op een spoedige uitwerking van het plan door de gemeente. Om de 
vaart erin te houden wil de werkgroep z.s.m. na de gemeenteraadsvergadering d.d. 31-5 het voorgestelde 1e overleg met 
de gemeente houden. Voorstel van data: 4 of 7 juni. Frans zal dit terugkoppelen aan Jacqueline. 

 
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 kindcentrum. 

Maandag 7 mei a.s. is er weer een overleg gepland. 

5.1.2.  Werkgroep wonen. 

Zie info (onder 3.) over het participatievoorstel. 

5.1.3.  Werkgroep welkomstpakket. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. Wordt in september 2018 definitief opgepakt en uitgewerkt . 

5.2 Conclusies presentatie Kijk op Beugen 2025. 
Vincent licht toe dat hij “Kijk op Beugen” vooral ziet als een handvat voor het updaten van onze dorpsvisie (zie 
5.1) die alweer 5 jaar oud is, maar tevens als een mogelijk middel om -vooral jongere- inwoners actief te 
betrekken bij de Dorpsraad. De vergadering stelt dat er voldoende aanknopingspunten in zitten waar zij wat aan 
zou hebben. Toch wordt er besloten om eerst de nu lopende onderwerpen vanuit het dorpsvisie plan af te 
handelen voordat er nieuwe onderwerpen worden opgepakt. In december 2018 wordt het item “Toekomst 
Dorpsraad Vierlingsbeek” op de agenda geplaatst.      

5.3      Informatie werkgroepen en voorstel financiën. 
Peter informeert ons over de status van de 3 werkgroepen die gevormd zijn i.v.m. het convenant en het proces 
van bestuurlijke samenwerking.                                                                                                                            
M.b.t. het voorstel financiën: De wijk- en dorpsraden moeten voorkomen dat er grote bedragen gereserveerd 
worden. Ontstaan er toch grote reserves, dan dienen deze gelabeld te worden voor leefbaarheidsprojecten voor 
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de lange termijn.  Daar het voorstel geen gevolgen heeft voor ons beleid, gaat de vergadering hiermee akkoord. 
Op het partneroverleg d.d. 6 juni a.s. zal dit besluit aan de gemeente kenbaar gemaakt worden.      

5.4  Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Frans bevestigt dat er op het secretariaat uitsluitend een bestand met e-mailadressen bijgehouden wordt. De 
AVG houdt voor ons in dat het versturen van e-mails vanuit het secretariaat op een andere wijze zal gaan 
plaatsvinden: het adresveld “Aan” zal niet meer ingevuld worden. Daarvoor in de plaats gaat het adresveld 
“BCC”” gebruikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat  de e-mailadressen van de leden achterhaald kunnen 
worden. Bovendien zal het e-mailadres van de dorpsraad gewijzigd worden.  Het DB zal de dorpsraad AVG-
bestendig maken a.d.h.v. een stappenplan van het N.O.V.  

5.5  Lidmaatschap VKKNB 
Na enige discussie wordt besloten om (in elk geval) nog voor 1 jaar lid te blijven van de vereniging en dit in 2019 
opnieuw te bezien. 

5.6  Vooraankondiging kadernota over werk in uitvoering. 
De uitwerking van de kadernota volgt nog. In het partneroverleg van 6 juni a.s. wordt de kadernota besproken. 
Mogelijk kunnen wij in de dorpsraadsvergadering van 5 juni het concept kadernota bespreken. Vincent en Peter 
zullen naar het Partneroverleg gaan.  

5.7 Behandelen subsidieaanvraag werkgroep 4 mei. 
De subsidieaanvraag van € 70,- is akkoord. Wordt z.s.m. uitgekeerd.    

 
6    W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten om besproken te worden. 
  
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 
Actie “Bij Volharding navragen van wie het bosperceel is waarop Volharding het gemaaide gras stort”. Wim heeft met de 
Stichting Sportpark Soetendaal gesproken. Zij gaan kijken naar een passende oplossing. De actie kan verwijderd 
worden. 
 

8 Rondvraag. 
Peter Rijnen meldt dat de werkgroep kermis de nieuwe inwoners van Vierlingsbeek wil uitnodigen voor de 
dorpsbarbeque. Zij kunnen gratis deelnemen aan de barbecue. De dorpsraad vindt het een goed initiatief. Een eventuele 
subsidie zal via de formele procedure bij de dorpsraad aangevraagd moeten worden. 
Sjaak Verstegen meldt dat de afsluiting van een gedeelte van de Spoorstraat niet aangekondigd is. Hiervoor gaat een 
klacht naar de gemeente.  Actie: melden aan gemeente. 
Sjaak Verstegen meldt dat de afsluiting van de Burggraaf t.h.v. de zaal van De Wildeman met een betonnen blok onveilig 
is. Dit zal aan de gemeente gemeld worden. 
Frances Reefs meldt dat er voortgang zit in de maken van het buurttuintje. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 5 juni 2018 
Dinsdag 4 september 2018 
Dinsdag 2 oktober 2018 
Dinsdag 6 november 2018 
Dinsdag 4 december 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 juni  2018 

Peter Rijnen Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de 
plaatselijke verenigingen. Eerst offerte opvragen voor de 4 aan te 
schaffen frames (max. 2 meter breed en max. 2,5 meter hoog). 

01-12-2015 1 mei 2018 

Rein 
Verhoeven 

Stukje schrijven voor Globaal m.b.t. de foto’s op de meterkast nabij 
station 

03-04-2018 5 juni 2018 

DB De dorpsraad AVG-bestendig maken a.d.h.v. stappenplan van N.O.V. 01-05-2018 04-09-2018 

Vincent Schrijven naar gemeente inzake geen info afsluiting Spoorstraat 01-05-2018 05-06-2018 

Vincent Schrijven naar gemeente inzake betonblok afsluiting Burggraaf 01-05-2018 05-06-2018 

    

 


