Dorpsraadvergadering
Datum: 14 september 2010
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig: Aad Welage, Sjaak Verstegen, Rick Hermanussen, Jan Manders, Wim Geurts, J. v.d.
Berg, Theo Janssen, Wim Verhofstad, W. Ebbers, Ben Bloemberg, F. Baggerman, B.
Drabbels, J.Gijsbers, Ch. Buijs-van Boekel, M. van Raaij-v.d. Hork, J. Verbeeten,
Geertjan van Groenland, Bram Verstegen, G. Nissen, A. Nissen, V. Nagtegaal, Rob
Smeets, M. Verheijen, A. van Hombergh, Juul de Bont, Frans Spiekman

1.

Welkom
Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. Hij is blij verrast met
de groet opkomst.

2.

Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering
Niet behandeld.

3.

Algemene informatie:
3.1

3.2

3.3

Terugkoppeling herinrichting omgeving station Vierlingsbeek
De dorpsraad heeft begin juli 2010 een brief van de gemeente ontvangen met daarin
aangegeven de wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke plan. De wijzigingen zijn:
- Er wordt een invalideparkeerplaats aangelegd.
- Het kruisingsvlak te verkleinen waardoor de rijsnelheid wordt verlaagd.
- Een gedeelte van de oude parkeerplaatsen op het punt Makkenweg/Soetendaal te
handhaven.
Het trottoir door te trekken tot aan het bestaande trottoir aan de Makkenweg.
Status oorlogsmonument door gemeente
De werkgroep 4 mei met name Wim Verhofstad heeft van de gemeente een brief
ontvangen welke restauratiewerkzaamheden namens de gemeente worden uitgevoerd.
De restauratiewerkzaamheden worden door het bedrijf Hans de Waal Restauraties uit
Lith uitgevoerd. De restauratie gebeurt als volgt: alle beschadigde en afgebrokkelde
letters en scheuren worden aangevuld, gebruikmakend van speciale restauratiemortel, op
kleur gebracht met droge pigmentkleuren. De kosten hiervan komen ten laste van de
gemeente Boxmeer.
De gemeente gaat er vanuit dat, zoals in het verleden, het klein regulier onderhoud
(veeg- en snoeionderhoud) door de vrijwilligers van de werkgroep worden uitgevoerd.
Klachten overlast jongeren
Bij de dorpsraad zijn klachten van inwoners binnen gekomen met betrekking tot de
vervuiling op het vrijthof. O.a. rondslingerend glas, volle vuilnisbakken e.d.
Aad geeft aan dat met Radius gesproken is over de problemen met jongeren in
Vierlingsbeek. Hij verwacht binnenkort een rapport van de Radius te ontvangen met het
resultaat van het onderzoek met betrekking van de gesteldheid van de jongeren uit
Vierlingsbeek.
Voorgesteld wordt om bij de gemeente een aanvraag te doen om meer vuilnisbakken op
het Vrijthof te plaatsen, zodat in het weekend de vuilnisbakken niet overvol raken.

3.4

3.5

4.6

4.7

4.8

4.
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Status project “overlast hondenpoep Willem I straat”
Het project is naar tevredenheid van de aanwonenden afgerond. Er wordt nog gekeken
naar de duidelijkheid over het plaatsen van de bordjes.
Terugkoppeling plan ‘t Zand
Naar aanleiding van een informatieavond door de bouwonderneming zijn er door de
aanwezigen een aantal bezwaren naar voren gebracht:
- De groenstrook is geen groenstrook; dit is de tuin van de aanwonenden.
- Starterwoningen moeten verder uit elkaar worden gezet, zodat er geen achterom
noodzakelijk is.
- De toegangsweg vanuit de spoorstraat naar het plan is te smal en daardoor te
gevaarlijk.
- Er worden teveel huizen op de beschikbare ruimte gebouwd.
- Er moet meer ruimte voor de bewoners komen. Er moet plaats zijn voor het
ondernemen van activiteiten.
- Er leven dassen in het betreffende gebied.
- Het woongenot zal laag zijn.
Verder zijn er nog een aantal vragen:
- Wat zijn de maten van het terrein?
- Mag er nu wel/niet een dakkapel op de starterwoningen geplaatst worden?
- Krijgen inwoners c.q. kopers uit Vierlingsbeek voorrang?
- Heeft er een onderzoek naar de behoeften onder de inwoners van Vierlingsbeek
plaatsgevonden?
- Voldoet het plan aan de eisen, dat door de dorpsraad aan bouwplannen wordt gesteld?
- Is de bouwonderneming op de hoogte van het te koop staan van de grond van de heer
van de Berg, waardoor een veiliger ontsluitingsweg gecreëerd kan worden?
Status werkzaamheden fietspad grotestraat
Naar aanleiding van een brief aan de gemeente Boxmeer, gestuurd door de
aanwonenden, heeft de gemeente geen aanvang gemaakt met de geplande
werkzaamheden op 30-08-2010. Wel heeft de gemeente een afvaardiging van bewoners
en dorpsraad uitgenodigd op 16-09-2010 voor een gesprek. Namens de dorpsraad zal
Sjaak Verstegen en mogelijk Geertjan van Groenland aanwezig zijn bij dit gesprek.
Aad legt aan de aanwezige bewoners van de grotestraat uit waarom er in het verleden
geen informatieavond voor de bewoners belegd is. Het standpunt van de dorpsraad is
altijd geweest, het handhaven van de huidige situatie. Verder heeft het probleem van het
fietspad meerdere malen op de agenda van de dorpsraadsvergadering gestaan. Alle
inwoners van Vierlingsbeek zijn altijd van harte welkom op het bijwonen van een
dorpsraadsvergadering, zodat zij hun mening kunnen toelichten.
Behandelen subsidieaanvraag Koningkerkje m.b.t. organisatie koningsloper
Doordat niet alle leden van de dorpsraad de aanvraag hebben ontvangen, wordt de
behandeling van de aanvraag doorgeschoven naar de volgende dorpsraadsvergadering.
Verder wordt een medewerker van de stichting het Koningskerkje voor de volgende
dorpsraadsvergadering uitgenodigd om een nadere toelichting van de aanvraag te geven.
Verantwoording subsidie werkgroep 4 mei
De ingestuurde financiële verantwoording van de bestede subsidie wordt goedgekeurd.
De 250 euro vanuit het leefbaarheidsfonds kan aan de werkgroep uitgekeerd worde.
Verder ontvangt de werkgroep uit andere middelen van de dorpsraad 50 euro.

Ingekomen brief m.b.t. de sluiting bibliotheek Vierlingsbeek
Bij de dorpsraad is een brief van de heer J. Verbeeten binnen gekomen over zijn zorg in
verband met de sluiting van de bibliotheek in Vierlingsbeek. De sluiting van de bibliotheek zal
zeker een nadelige invloed hebben op de leefbaarheid van het dorp Vierlingsbeek. Ook voor de
dorpen Groeningen, Hothees en Maashees zal de sluiting van de bibliotheek merkbaar zijn.

Verder wordt er in de brief een aantal alternatieven aangedragen, waardoor het misschien wel
mogelijk is om de bibliotheek in Vierlingsbeek open te houden is. Maar spoedige actie is vereist,
daar het definitieve besluit op 4 november 2010 (mogelijk op 10 en 11 november tijdens de
bespreking van de begroting) genomen wordt.
Voorgesteld wordt om een werkgroep samen te stellen waarin een actieplan opgesteld wordt
om te streven naar het open houden van de bibliotheek in Vierlingsbeek.
De werkgroep bestaat voor alsnog uit: Joop Verbeeten, Geertjan van Groenland, Juul de Bont
en Margriet Verheijen. Voorgesteld wordt om ook de dorpsraad van Groeningen, Holthees en
Maashees in het actieplan te betrekken. Verder de gemeenteraadsleden woonachtig in
Vierlingsbeek en Maashees (Jan Stoffelen, Marc Oudenhoven en Johan Hermanussen)
hierover aan te spreken.
5.

Actiepunten:
Mede in verband met de beschikbare tijd is dit agendapunt niet behandeld.

6.

Inloopspreekuur bewoners Vierlingsbeek.
Zie rondvraag.

7.

Voorstel vergaderdatums 2011.
De dorpsraadsvergaderingen in het Joffershof voor 2011 zijn op de volgende datums gepland
en akkoord bevonden:
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november
en 13 december.

8.

Rondvraag
Sjaak Verstegen: Klopt het dat er vijf eikenbomen in de straat Soetendaal worden gekapt? Zo
ja, gaat de dorpsraad hier tegen protest aantekenen?
Antwoord: Als dit klopt, zal de dorpsraad hier zeker bezwaar tegen maken.
Wim Verhofstad: Inwoners van Bergen kunnen in aanmerking komen van een vergoeding van
de kosten van 75 euro van het bezwaarschrift tegen de komst van het vliegveld Airport Weeze.
Dit is een overeenkomst tussen gemeente Bergen en Airport Weeze. Inwoners buiten de
gemeente Bergen komen niet in aanmerking voor deze vergoeding. Moeten wij nog in actie
komen zodat de bezwaarmakers uit Vierlingsbeek ook in aanmerking komen voor deze
vergoeding?
Antwoord: Mening dorpsraad voorlopig niets doen, Mogelijk publicatie november in het Globaal.
W. Ebbers: Bij hoogwater gaat het putdeksel in de overloop naar het park omhoog. Kunnen
hiervoor maatregelingen getroffen worden?
Antwoord: De klacht kan aangemeld worden op de site van de gemeente Boxmeer onder de
knop “Meldpunt Openbare Ruimte”.
W. Ebbers: In de zandbak in het park worden dassen en vossen gesignaleerd. Kan er ter
voorkoming van ziekte bij de spelende kinderen aan de achterkant van de zandbak een
afrastering worden geplaatst?
Ch. Buijs-van Boekel: Kan vanuit de dorpsraad actie worden genomen m.b.t. de hardrijders in
de Grotestraat?
Antwoord: De dorpsraad kan m.b.t. het handhavingsbeleid geen actie ondernemen. Wel
kunnen inwoners via de site van de gemeente Boxmeer onder de knop “Meldpunt Openbare
Ruimte” klachten aanmelden.
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Ch. Buijs-van Boekel: Wat is de stand van zaken van een extra speelplaats t.b.v. de bewoners
omgeving grotestraat?
Antwoord: Juul de Bont heeft een inventarisatie gemaakt en aan de leden van de dorpsraad
verstrekt. Verdere acties moeten nog binnen de dorpsraad besproken worden.
M. Verheijen: Er zouden in het najaar instructies verkeersregelaars door de gemeente Boxmeer
gepland worden. Zij heeft contact gehad met de gemeente en daarin werd meegedeeld dat de
politie op korte termijn hiervoor geen tijd beschikbaar heeft. Daar er in november weer een
activiteit gepland staat waarbij verkeersregelaars noodzakelijk zijn, kan dit mogelijk een
knelpunt opleveren. Zij gaat dit nogmaals bij de gemeente aankaarten.
Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur:
-

12 oktober 2010
9 november 2010
14 december 2010.

Uitstaande acties:
Frans/Aad:

Terugkoppeling van belangrijkste reacties op plan Deenen aan Janssen
Bouwontwikkeling en aan de gemeente.

Ad:

Inventariseren of er een speelplaats voor kleine kinderen op het terrein gelegen
tussen Vlasakker en Luciastraat gerealiseerd kan worden.
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