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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:  4 december 2018 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Sjaak Verstegen,  Jan Manders, Rein Verhoeven, Wim 

Verhofstad, Huub Geurts, Theo Achten, Jan Roseboom, , Rob Smeets,  Wim Geurts, Sjaak Rambags, 

Marianne Verstraten-Winius, Wim Goossens (BING), Ad de Ponti (BING), Peter van de Berg (BING), Dorise 

Arts (BING), Andrea Rouland-van Boven (coördinator wijk- en dorpsraden) 

Afgemeld:  Bram Verstegen, Juul de Bont 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. I.v.m. een afvaardiging van de Stichting BING is de 

agenda aangepast. 

2. Presentatie Stichting BING 

Doel van de stichting BING is om binnen de gemeente Boxmeer een gezamenlijk traject voor de viering van het leven in 

75 jaar in vrijheid op te zetten. Aan de wijk- en dorpsraden wordt gevraagd om een bijdrage aan het project te leveren. 

Tevens het verzoek om voor het einde van het jaar een contactpersoon te leveren. 

3. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 6 november  2018 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
 

4. Ingekomen stukken 
Geen bijzonderheden. 

 
5.   Bestuursaangelegenheden 
      Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB. 
  
6. Algemene informatie:  

6.1 Nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden. 
Andrea Rouland-van Boven is sinds kort de nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden. Zij stelt haar even voor en 
vertelt wat haar plannen voor de toekomst zijn.  

6.2 Raadgevend referendum m.b.t. het terughalen van de Calvariegroep naar Vierlingsbeek. 

Jan Manders heeft het formulier m.b.t. het referendum klaar en naar de Stichting Laurentius Vierlingsbeek 

gestuurd. De leden van de dorpsraad krijgen nog tot zaterdag de tijd om eventueel op- en/of aanmerkingen van 

het referendum naar Sjaak  te sturen. Daarna wordt het zo spoedig mogelijk in de diverse bladen gepubliceerd. 

6.3 Herinrichting park Vierlingh en opschoonactie Vlasakker. 

De dorpsraad gaat een formele brief naar de gemeente sturen. In dit kader is de dorpsraad achteraf op de hoogte 

gebracht van de plannen in plaats van vooraf. 

6.4 Schoolomgeving basisschool Laurentiushof Vierlingsbeek 

- Vraag 1: “Kan de dorpsraad instemmen met het plaatsen van 4 gekleurde palen (ter vervanging van de 

bestaande palen) in de Spoorstraat ter hoogte van het cafetaria, waar veel wordt overgestoken?”  De aanwezige 

leden gaan akkoord met het plaatsen van de gekleurde palen op de aangegeven plaats. 

- Vraag 2: “Hoe kijkt de dorpsraad tegen het voorstel om door de school het bijzondere stukje grond (het 

“afgescheiden vak”) op het plein tussen kerk en school te gebruiken als fietsenstalling of ouder-wachtplaats? 

Richting gemeente zal het volgende antwoord gegeven worden: Het “afgescheiden stuk” is een monument 

waarvan de betekenis te maken heeft met de oude gemeente Vierlingsbeek. De zes lichtmasten staan voor de 

zes dorpen van de oude gemeente Vierlingsbeek. De nonnenkappen slaan terug op het oude nonnenklooster wat 

daar in het verleden heeft gestaan. Met een eventuele wachtplaats voor de ouderen is nog mee te leven, maar 

met het bestemmen en/of eventueel inrichten als een fietsstalling daar is de dorpsraad op tegen.  Bovendien 

willen wij opmerken dat tot de zomer op dat “afgescheiden vak” geen auto’s geparkeerd konden worden. Doordat 

er een afsluitpaal verwijderd is, kunnen er daar nu auto’s geparkeerd worden. Wij verzoeken dus met klem om de 

afsluitpaal terug te plaatsen. 
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6.5 AVG website dorpsraad. 

Rob heeft hiervoor i.v.m. drukke werkzaamheden op het werk geen tijd voor gevonden. 

6.6     WIU (werk in uitvoering). 

Diverse punten zijn de revue gepasseerd. Vincent gaat aan de hand van de aangeleverde punten de 

lijst samenstellen. Deze wordt dan naar de gemeente gestuurd. Actie: Vincent 

Voor de genoemde problemen rondom het Kastanjeplein worden Wonen Vierlingsbeek en Sociom 

(jeugdwerk) benaderd. Wij gaan hen uitnodigen voor een dorpsraadsvergadering om deze 

problematiek te bespreken. Actie: Vincent 

6.7 Stand van zaken plan “’t Hulder”. 
Geen nieuws. 
 

7. Toekomst Dorpsraad Vierlingbeek 
I.v.m. de tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering.. 

 
8    W.v.t.t.k. 

Het huisje in het dierenweitje Soetendaal bevat asbest. Hiervan moet richting gemeente een melding voor gedaan 
worden. 

  
9. Bespreken uitstaande acties. 

I.v.m. de tijd is dit agendapunt niet behandeld. 
 

10. Rondvraag. 
 Andrea Rouland-van Boven vraagt of het convenant nog actueel is. De mening van de dorpsraad dat dit nog in orde is. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 5 februari 2019 
Dinsdag 26 februari 2019 
Dinsdag 26 maart 2019 
Dinsdag 7 mei 2019 
Dinsdag 4 juni 2019 
Dinsdag 3 september 2019 
Dinsdag 1 oktober 2019 
Dinsdag 5 november 2019 
Dinsdag 3 december 2019. 
 
 
 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst 

Datum 
afgeronding 

gepland 

Peter en 

Bram  

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

01-12-2015 04-12- 2018 

DB De dorpsraad AVG-bestendig maken a.d.h.v. stappenplan van N.O.V. 01-05-2018 04-12-2018 

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

05-06-2018 04-12-2018 

Vincent Gemeente vragen om update stand van zaken rond ’t Hulder 04-09-2018 04-12-2018 

Frans Welkomspakket op agenda DR-vergadering april 2019 04-09-2018 02-04-2019 

Jan M. Voorstel raadgevend referendum Calvariegroep 06-11-2018 04-12-2018 

Vincent Artikel in Globaal en informeren wijkagent m.b.t. vuurwerk overlast 06-11-2018 04-12-2018 

Peter Informeren straatcoaches m.b.t. vuurwerk overlast 06-11-2018 04-12-2018 

Rob AVG website dorpsraad 06-11-2018 04-12-2018 

Jan R. Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid 
Rode Kruis 

06-11-2018 05-02-2019 

Frances 
Reefs 

Plan van aanpak buurttuin Merletgaarde 03-04-2018  

Vincent Lijst met aangeleverde punten WIU verwerken in spreadsheet voor de 
gemeente 

04-12-2018 05-02-2019 

Vincent Directeur Wonen Vierlingsbeek en medewerker Sociom uitnodigen voor 
een dorpsraadsvergadering 

04-12-2018 05-02-2019 

 

 


