Dorpsraadvergadering
Datum: 12 oktober 2010
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig: Aad Welage, Jan Manders, Wim Geurts, Ben Bloemberg, B. Drabbels, J. Verbeeten, Rob
Smeets, M. Verheijen, Peter Thijssen. Juul de Bont, Janne Blom, Mia Peters (DROverloon), Willem van de Rijdt, Frans Spiekman

1.

Welkom
Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. In het bijzonder wordt
Janne Blom, de nieuwe wijkagent voor Boxmeer Zuid, verwelkomd. Verder heet hij Willem van
de Rijdt (coördinator wijk- en dorpsraden van de gemeente Boxmeer) van harte welkom. Willem
is er in verband met de perikelen rondom de bibliotheek in Overloon en Vierlingsbeek.

2.

Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3.

Naar aanleiding van de vorige notulen
Punt 3.3; Klachten overlast jongeren.
Radius is bezig met het maken van een eindverslag. Dit verslag wordt binnenkort verwacht.

4.

Werkgroep Behoud Bibliotheek Bék
De werkgroep stelt voor om een discussieavond te organiseren met de dorpsraden Groeningen,
Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem en zoveel mogelijk
gemeenteraadsleden en de verantwoordelijke wethouders. Het thema van deze discussieavond
is de vermindering van de leefbaarheid in de kleine kernen door o.a. het verdwijnen van de
bibliotheek in zowel Overloon als Vierlingsbeek. In deze actie wordt de dorpsraad gesteund
door de dorpsraden van Groeningen en Overloon.
Voorstel is om deze discussieavond op 3 november 2010 te organiseren. De heer van de Rijdt
zegt toe om te proberen hiervoor de raadszaal in het gemeentehuis te Boxmeer te reserveren.
Verder moet er gezocht worden naar een discussieleider (Lisette Verploegen?) om de avond in
goede banen te leiden. Aad zal proberen om iemand van de vereniging kleine kernen uit te
nodigen voor het thema leefbaarheid in relatie met het verdwijnen van de bibliotheek nader te
verklaren.

5.

Bezoek Janne Blom (nieuwe wijkagent voor Boxmeer Zuid
Janne Blom stelt haar eigen voor. Hij is kort benoemd als wijkagent voor Boxmeer Zuid. Alle
problemen m.b.t. politiezaken kunnen aan haar gemeld worden. Eventueel per e-mail;
Janne.Blom@Brabant-Noord.Politie.nl

6.

Algemene informatie:
6.1
6.2

Behandelen subsidieaanvraag Koninkskerkje m.b.t. organisatie Koningsloper.
De dorpsraad gaat akkoord met een financiële bijdrage van € 250,-.
Behandelen subsidieaanvraag Oranje Boven Vierlingsbeek.
De vereniging Oranje Boven Vierlingsbeek heeft een aanvraag financiële bijdrage
ingediend van € 135,- . Het betreft een vergoeding van de aanschaf van Europees
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7.
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gecertificeerde hesjes voor verkeersregelaars. Margriet Verheijen geeft aan dat deze
hesjes door alle verenigingen uit Vierlingsbeek gebruikt kunnen worden.
De dorpsraad gaat akkoord met een financiële bijdrage van € 135,-.
Terugkoppeling gesprek gemeente i.v.m. werkzaamheden fietspad Grotestraat.
De heer Drabbels deelt mede dat het gesprek met de gemeente positief is verlopen. Dit
betekent dat zowel het fietspad en als het trottoir, zij het smaller, gehandhaafd blijven. De
werkzaamheden zijn al gestart. In eerste instantie was voorgesteld om de huidige
trottoirtegels te hergebruiken, echter nu blijkt dat voor het fietspad nieuwe rode
trottoirtegels gebruikt worden. Hierdoor is de afscheiding tussen trottoir en fietspad
duidelijker en mooier.
Bezwaarschrift kapvergunningen 5 Amerikaanse eiken.
De dorpsraad heeft bezwaar aangetekend tegen het kappen van de 5 Amerikaanse eiken
bij het plan Soetendaal.
Van de bezwarencommissie gemeente Boxmeer hebben wij bericht ontvangen dat de
dorpsraad op voorhand geen belanghebbende is in deze zaak. De dorpsraad moet
aantonen een belang te hebben bij het besluit tot het kappen van de vijf Amerikaanse
eiken. De dorpsraad moet voor 1 november reageren. Rob en Frans zullen gezamenlijk
een brief opstellen met een reactie.
Peter Thijssen, nieuwe bewoner in Soetendaal, geeft aan dat de huidige situatie in
verband met de vallende takken van deze 5 Amerikaanse eiken in de toekomst schade
kunnen veroorzaken aan geparkeerde auto’s. Het verwijderen van de dode takken,
m.a.w. goed onderhoud aan de betreffende bomen, zou een goed alternatief kunnen zijn.
Collegebezoek gemeente Boxmeer 24 mei 2011.
Vanuit de gemeente heeft de dorpsraad bericht ontvangen, dat het college van plan is om
op 24 mei 2011 een bezoek aan Vierlingsbeek te brengen.
Info borden
Vanuit de gemeente het bericht ontvangen dat de kop van het infobord is aangepast in
“Welkom in de gemeente Boxmeer”. Verder dat er in Boxmeer twee infoborden worden
bijgeplaatst. Een bij de afrit van de A77 op de Beugenseweg en een bij de afrit van de
A73 op de St. Anthonisweg. De infoborden in Vierlingsbeek en Maashees worden
verplaatst. Het bord in Vierlingsbeek wordt richting de spoorwegovergang op de hoogte
van de plattegrond verplaatst.
Aansluiting kerstversiering Merlet-gaarde.
Frans heeft bij de gemeente geïnformeerd naar de kosten voor het installeren van een
aansluiting kerstverlichting in de Merlet-gaarde. Het installeren van een aansluiting voor
de kerstverlichting kost maximaal € 200,-. De dorpsraad gaat ermee akkoord dat de extra
aansluiting kerstverlichting bij de gemeente wordt aangevraagd. Frans zal deze aanvraag
verzorgen.
Informatie betreffende het beekherstelproject Vierlingsbeekse Molenbeek.
Van het waterschap AA en Maas het verzoek gekregen dat zij hun plannen m.b.t.
beekherstelproject in een dorpsraadsvergadering mogen toelichten. De doelstelling van
het project is dat de beek zijn natuurlijke karakter terug gaat krijgen en dat de beek
vispasseerbaar wordt. Er wordt momenteel onderzocht in hoeverre de stuwen verwijderd
kunnen worden en welke gronden geschikt zijn om overtollig water te 'bergen'. Deze
waterberging kan onder andere middels meandering (bochten) gerealiseerd worden.
De presentatie van het beekherstelplan Vierlingsbeekse Molenbeek door het waterschap
AA en Maas vindt tijdens de dorpsraadsvergadering van 9 november 2010 plaats.

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

8.

Rondvraag
Ben Bloemberg: Ben heeft een e-mail van de familie Treek in Heihoekscheweg ontvangen
betreffende de plannen met de grond, die grenst aan hun tuin. Hij heeft de vraag doorgezet
naar de heer Setz van de gemeente Boxmeer.
Peter Thijssen: Peter geeft nog aan dat, indien de vijf Amerikaanse eiken gekapt worden, de
gemeente verplicht is om een herplant van bomen moet uitvoeren.
Aad Welage: Aad deelt mede dat hij zijn functie van voorzitter ter beschikking stelt. Aan
iedereen het verzoek om uit te zien naar een nieuwe voorzitter voor de Dorpsraad.

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

9 november 2010
14 december 2010
11 januari 2011
8 februari 2011
8 maart 2011
12 april 2011
10 mei 2011
14 juni 2011
13 september 2011
11 oktober 2011
8 november 2011
13 december 2011.

Uitstaande acties:
Frans/Aad:

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

Aad:

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

Aad:

Informeren bij de vereniging kleine kernen of er iemand beschikbaar is om op 3
november 2010 tijdens de discussieavond betreffende de sluiting bibliotheek
toelichting kan geven m.b.t. de consequenties leefbaarheid in relatie met de sluiting
van de bibliotheek.

Rob/Frans:

Reageren op brief bezwarencommissie gemeente Boxmeer.

Frans:

Aanvraag extra aansluiting kerstverlichting bij de gemeente bevestigen.
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