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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: 5 juni 2018 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Rein Verhoeven, Wim Verhofstad, Huub Geurts, Theo Achten, Tim Reefs, Maaike Ebben (dorpsraad 

Groeningen), Jill Hartjes (dorpsraad Groeningen) 

Afgemeld:  Jan Roseboom, Juul de Bont, Frances Reefs, Rob Smeets 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen en in het bijzonder de leden van dorpsraad Groeningen welkom bij deze 

dorpsraadvergadering. 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 1 mei  2018 
N.a.v. 5.4 Invoering AVG; Bram informeert bij Sybox of ter aanzien van de nieuwe AVG wijzigingen voor de website van 
de dorpsraad doorgevoerd moeten worden. 
N.a.v. punt 5.5 Lidmaatschap VKKNB. Sjaak heeft contact gehad met de vereniging. Ze vinden zelf dat er te weinig aan 
promotie van de vereniging gedaan wordt. Wordt een speerpunt. 
 

3. Ingekomen stukken 
E-mail Erik Opdam; verslag werkplaats Smakterbroek; Er komt een nieuwe uitnodiging om de conclusies van de vorige 
bespreking te bespreken en verder uit te werken. Wij wachten de plannen af, voordat wij er verder op ingaan. 
E-mail Esther Brobbel; omgevingsvergunning Molenweg 11. Het vrachtverkeer op de smalle Molenweg gaat toenemen. 
De verkeersveiligheid komt in het geding. Samen met de dorpsraad Groeningen optrekken richting gemeente om de 
verslechtering van de verkeersveiligheid aan te kaarten. Actie Vincent 

 
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. 

Vincent heeft vernomen dat vanuit de Buitenschoolse Opvang (BSO) verdere samenwerking met de 

sportverenigingen gezocht wordt. Er heeft reeds een pilot project met Volharding plaatsgevonden, Vanuit dit 

project heeft men positieve ervaringen opgedaan.  

5.1.2.  Werkgroep wonen. 

Met betrekking tot het plan ’t Hulder vindt er op 10 juli 2018 een overleg met de gemeente plaats. Dit aanleiding 

van de ontstane vertraging door de aangetroffen beschermde diersoorten (das, bunzing en steenuil) in het 

plangebied.  

5.1.3.  Werkgroep welkomstpakket. 

Komt ter sprake bij 5,5. 

5.2 Afscheid Han Luijters. 
De afscheidsreceptie vindt op 21 juni a.s. plaats. Vincent en Peter gaan hier naar toe.      

5.3      Ingekomen vraag van KBO m.b.t. AED Joffershof. 
Frans heeft deze vraag telefonisch gekregen. Daar er veel ouderen gebruik maken van ’t Joffershof zou een AED 
bij ’t Joffershof wenselijk zijn. Navraag bij de gemeente leverde de volgende reactie op, de gemeente stelt geen 
AED ter beschikking. De vergadering vindt dat de verhuurder (Stichting Gemeenschapshuis Joffershof) hier 
verantwoordelijk voor is. M.a.w. de dorpsraad onderneemt geen actie. 

5.4  Offerte naamplaatjes pedjes zonder naam. 
De werkgroep heeft een offerte m.b.t. het maken van de naamplaatjes opgevraagd. De offerte wordt toegelicht. 
De vergadering gaat akkoord met het verder tot uitvoer brengen van het plan. De naamplaatjes worden conform 
de layout en opdruk van de gemeentelijke straatnaamplaatjes gemaakt. 

5.5  Behandelen subsidieaanvraag werkgroep kermis. 
De vergadering gaat uiteindelijk akkoord met de aanvraag. De vergadering stelt hierbij als eis dat er voor 1 
augustus een uitgewerkt welkomstpakket met draaiboek gereed is. Onderdeel van het welkomstpakket zal een 
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uitnodiging aan de nieuwe inwoners zijn voor de BBQ tijdens de kermis. Nieuwe inwoners zijn de inwoners, die 
sinds de vorige kermis in Vierlingsbeek hebben gevestigd. Actie: Huub, Peter en Tim 

5.6  Kennis en informatie delen met dorpsraad Groeningen. 
Het welkomstpakket van Groeningen bestaat uit een kistje (gemaakt door een plaatselijke onderneming) gevuld 
met een aantalartikelen geschonken door plaatselijke ondernemingen. 
De inwoners van Groeningen waren verbaast dat er in de Grotestraat bloembakken zijn geplaatst. Deze 
bloembakken zijn in samenspraak met de aanwonenden en gemeente geplaatst. Deze dienen als snelheid 
belemmerde maatregelen. 

 
6    W.v.t.t.k. 

Er is vernomen dat de kermis dit jaar geen drie maar twee grote attracties krijgt. Daar dit niet conform het contract is 
tussen gemeente en kermisexploitant, gaat er een brief naar de gemeente. In deze brief vragen wij tevens op grond van 
de WOB het contract tussen gemeente en kermisexploitant op. Actie: Vincent 

  
7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 
De actie “Schrijven naar gemeente inzake geen info afsluiting Spoorstraat” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd 
worden. 
De actie “Schrijven naar gemeente inzake betonblok afsluiting Burggraaf” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden. 
 

8 Rondvraag. 
Rein Verhoeven vraagt wanneer de aankondigingframes geplaatst worden. Afgesproken wordt om op de vier met de 
gemeente overeengekomen plaatsen zo snel mogelijk te plaatsen. Voor het gebruik door de plaatselijke verenigingen 
moet er ook een reglement opgesteld worden. 
Jan Manders informeert naar de stand van zaken omtrent het kerkelijk erfgoed. Hierover is nog niets bekend.  
 
 

  



Pagina 3 van 3 

 

 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
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 04-09-2018 

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 04-09- 2018 

Rein 
Verhoeven 

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

03-04-2018 04-09-2018 

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

Bram 
Verstegen 

Navragen bij Sybox of er aanpassingen n.a.v. de nieuwe AVG op de 
website van de dorpsraad doorgevoerd moeten worden 

05-06-2018 04-09-2018 

Vincent Samen met dorpsraad Groeningen verslechtering verkeersveiligheid 
Molenweg aankaarten bij de gemeente  

05-06-2018 02-10-2018 

Peter Rijnen Samenstellen welkomstpakket nieuwe inwoners  05-06-2018 04-09-2018 

Vincent Opvragen kermiscontract tussen gemeente en kermisexploitant op basis 
van de WOB 

05-06-2018 04-09-2018 

 


