Dorpsraadvergadering
Datum: 9 februari 2010
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Afwezig met bericht:

Aad Welage, Ad de Haas, Ben Bloemberg, Bram Verstegen, Huub Geurts,
Sjaak Verstegen

Aanwezig:

Rob Smeets, Frans Spiekman, Geertjan van Groenland, Jan Manders, Juul de Bont,
Theo Achten, Wim Verhofstad

Dorpelingen:

Margriet Verheijen

1. Welkom
Rob heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2. Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering
Geen.
3. Margriet Verheijen (brainstormen m.b.t. verkeersregelaars bij evenementen)
Bij de melding van de Sinterklaas intocht 2009 in Vierlingsbeek aan de gemeente Boxmeer,
werd de stichting geconfronteerd met de eis van de gemeente, dat bij de begeleiding van de
intocht gecertificeerde verkeersregelaars aanwezig moesten zijn. Daar er jaarlijks in
Vierlingsbeek meerdere evenementen georganiseerd worden, die met de eis van de
gemeente te maken krijgen, heeft Margriet dit probleem bij de Dorpsraad aangekaart daar
meerdere verenigingen en/of stichtingen met dit probleem te maken krijgen.
Verder heeft Margriet Verheijen van de gemeente en de politie tegenstrijdige berichten
ontvangen. De gemeente zegt eenmaal gecertificeerd als verkeersregelaar, blijft de
verkeersregelaar altijd gecertificeerd. Daarentegen zegt de politie dat verkeersregelaar elk
jaar opnieuw gecertificeerd moet worden. Dit betekent, dat een persoon jaarlijks een avond
van ca. twee uur de cursus voor verkeersregelaar moet volgen.
Margriet heeft een brief opgesteld, waarin aan het gemeentebestuur gevraagd wordt wat de
voorwaarden betreffende de verkeersregelaars zijn, zodat de tegenstrijdige berichten van
gemeente en politie de wereld uit zijn. Voorlopig blijft Margriet voor deze kwestie
contactpersoon richting de gemeente.
Het plan wordt geopperd om met de diverse verenigingen, die te maken hebben en/of krijgen
met het probleem van verkeersregelaars, via de Dorpsraad in contact te treden. Vanuit deze
verenigingen moet dan een pool van vrijwilligers (ca. 10 personen) ontstaan, die de cursus
van verkeersregelaars gaan volgen. Deze gecertificeerde verkeersregelaars kunnen dan voor
de diverse evenementen in Vierlingsbeek ingezet worden. Verder is het voorstel om de cursus
door de politie in Vierlingsbeek te laten geven.
Voordat er verder actie wordt ondernomen, wordt de reactie van de gemeente op de brief van
Margriet afgewacht.
4. 4 mei werkgroep: opzet 4 mei viering 2010
Er worden voor 2010 meerdere projecten opgestart.
1. Er komt een project met het thema “Evacuatie dorp Vierlingsbeek”. Dit project wordt in
samenwerking met de basisschool uitgevoerd. M.b.v. foto’s, attributen e.d. wordt zichtbaar
gemaakt wat de gevolgen van de oorlog voor het dorp Vierlingsbeek waren. De datum van de
uitvoering van dit project moet nog vastgesteld worden.

2. Op 4 mei vindt zoals gebruikelijk de dodenherdenking plaats.
3. De 5 mei viering wordt m.b.v. een aantal verenigingen uitgevoerd. De bedoeling is dat uit
vier windrichtingen vier verenigingen komen aanlopen en deze verenigingen moeten
gelijktijdig bij het monument aankomen. Het aanlopen moet vergezeld gaan met trommel
geroffel of iets dergelijks.
4. Daar de namen van de slachtoffers op het monument bij de kerk slecht leesbaar zijn, wordt
voorgesteld op naast het huidige monument een plaquette van graniet te plaatsen, waarmee
het verleden en het heden wordt gesymboliseerd. Op het symbool van het verleden worden
dan de namen van 20 oorlogsslachtoffers gegraveerd. Voor dit project moeten de kosten nog
in kaart worden gebracht en subsidie bij de gemeente aangevraagd worden (actie Wim
Verhofstad). Verder ligt het in de bedoeling om het huidige monument intact te laten. Zie
bijlage voor ontwerp plaquette “De hoeders”.
5. Regeling voor financiële ondersteuning vanuit de Dorpsraad.
Jan Manders heeft een regeling voor financiële ondersteuning opgesteld. Deze regeling wordt
door Jan toegelicht. Voorstel om deze regeling in de dorpsraadvergadering van 13 april 2010
te bespreken en vast te stellen. Zodra de regeling definitief is, volgt een publicatie in Globaal.
Aandachtspunten:
1. Gaat deze regeling ten kosten van subsidies, die door de verenigingen vanuit de gemeente
reeds ontvangen worden?
2. Regeling is niet van toepassing voor jaarlijks terugkerende activiteiten.
3. Zodra het beschikbare geld ( ca. € 2.500,--) voor het betreffende jaar door de Dorpsraad is
toegekend, kan er in dat jaar geen subsidie meer door de Dorpsraad worden toegekend.
Hierbij geldt op = op.
Voor de voorlopige regeling, zie de bijlage.
6. Algemene informatie
1. Plan van Haren: Toelichting door de heer Strijbosch wordt in de dorpsraadvergadering van
9 maart a.s. gegeven.
2. Bijeenkomst webmasters: Deze vindt op 24-02-2010 om 20:00 uur in de kantine van het
gemeentehuis plaats. Aanwezig vanuit de dorpsraad zijn Geertjan en Bram.
3. Verkeersmaatregelingen. Vanuit de dorpsraad is een brief m.b.t. het niet aanbrengen van
de verkeersplateaus in de weg Vierlingsbeek-Maashees verzonden. Hierop is nog geen
reactie ontvangen. Parkeerprobleem Grotestraat; vanuit de Dorpsraad wordt voorlopig geen
actie meer ondernomen.
4. Info borden; De plaatsing van het nieuwe infobord is nog niet bekend. Rob informeert bij de
gemeente waar het infobord wordt geplaatst.
5. Plan Deenen; Op 9 maart 2010 wordt door Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen aan een
beperkte groep dorpsraadleden een toelichting gegeven. Uitnodiging hiervoor volgt (actie
Rob).
6. Collegebezoek aan Vierlingsbeek; De bedoeling is dat het gemeentebestuur op 28-09-2010
bij Vierlingsbeek op bezoek komt.
7. Persoonlijk bezoek burgemeester. Bij Aad is een vraag van de burgemeester binnen
gekomen, waarin hij aangeeft dat hij een persoonlijk bezoek aan Vierlingsbeek wil brengen.
Hierbij wil hij met een beperkt aantal inwoners van Vierlingsbeek praten over de problematiek,
die er in Vierlingsbeek speelt. Suggesties hoe dit bezoek vorm moet krijgen zijn welkom.
Geertjan had een suggestie om met een groepje van ca. 10 personen tezamen met de
burgemeester een wandeling door Vierlingsbeek te maken. Zodat deze mensen om beurten
met de burgemeester een probleem kunnen bespreken.
Een andere suggestie was om met een beperkt aantal dorpsgenoten gezamenlijk te ontbijten
of te brunchen.
8. Vanuit de gemeente een uitnodiging ontvangen voor de aftrap van een nieuw
milieubeleidsplan 2010-2013. Deze bijeenkomst vindt op 22 februari 2010 plaats. Vanuit de
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dorpsraad gaan Geertjan en Jan naar deze bijeenkomst.
7. Rondvraag
Juul: Vraagt om meer toelichting hoe het parkeerprobleem bij het Station wordt aangepakt.
Mogelijk kan dit in de volgende dorpsraadvergadering toegelicht worden.
Geertjan: Er staan mensen op de ledenlijst, die op de site van de dorpsraad is geplaatst, maar
nooit aanwezig zijn bij de dorpsraadvergaderingen. Wordt het niet tijd dat deze ledenlijst
opgeschoond wordt? Actie kan plaats vinden door mensen, die meer dan 1 jaar niet aanwezig
zijn geweest bij een dorpsraadvergadering zonder meer van de ledenlijst af te voeren of deze
mensen persoonlijk te benaderen of zij nog wel lid van de dorpsraad willen blijven. Actie DB.
Margriet: Dankt de Dorpsraad voor het aanhoren van het probleem m.b.t. de
verkeersregelaars.

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur:
-

9 maart 2010
13 april 2010
11 mei 2010
8 juni 2010
14 september 2010
12 oktober 2010
9 november 2010
14 december 2010.

Uitstaande acties:
Margriet:

Opstellen brief m.b.t. de tegenstrijdige reacties van gemeente en politie m.b.t.
gecertificeerde verkeersregelaars.

Wim:

Opstellen offerte m.b.t. het laten maken van een plaquette bij het huidige
oorlogsmonument.

DB:

Vaststellen definitieve regeling voor financiële ondersteuning vanuit de Dorpsraad.

Rob:

Navragen bij gemeente waar het nieuwe infobord wordt geplaatst.

Rob en/of DB: Dorpsraadleden uitnodigen voor de toelichting m.b.t. plan Deenen.
Aad:

Initiëren en invulling geven aan het bezoek van burgemeester van Soest aan
Vierlingsbeek.

DB:

Opschonen ledenlijst Dorpsraad.
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