
 

Dorpsraadvergadering 

Datum: 9 november 2010 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Aad Welage, Theo Achten, Wim Geurts, Ben Bloemberg, Joop Verbeeten, Huub Geurts, 

Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Rob 

Smeets, Frans Spiekman, J. Abeelen (Waterschap Aa en Maas), M. Kerkhoff 

((Waterschap Aa en Maas)  

 

1. Welkom 

Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. In het bijzonder 

worden de heren van het Waterschap Aa en Maas verwelkomd. De medewerkers van het 

Waterschap Aa en Maas zijn aanwezig om het beekherstelproject Vierlingsbeekse Molenbeek 

nader toe te lichten aan de hand van een presentatie. 

 

2. Presentatie beekherstelproject Vierlingsbeekse Molenbeek  

De heer van Abeelen  ligt de belangrijkste items toe van dit project: 

- Er worden een aantal stuwen uit de Molenbeek verwijderd. 

- De Molenbeek krijgt meer ruimte. Er komen overstromingsvlaktes. 

- De monding van de Maas wordt natuurlijker, met flauwe oevers. 

- Bevordering particulier natuurbeheer. 

Het doel van het project is: 

Een beek die op een natuurlijke manier slingert (meandert), met schoner water en ruimte voor 

dieren en planten. 

Planning: start in 2011 en in 2013 is het beekdal in volle glorie hersteld. 

 

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

Geen opmerkingen. 

 

4. Naar aanleiding van de vorige notulen 

Geertjan n.a.v. meededeling  van Aad dat hij zijn functie van voorzitter ter beschikking stelt: 

Begin 2011 een vergadering beleggen om het gehele bestuur te bezien en mogelijk te wijzigen. 

 

Geertjan de vastgestelde vergaderdatums: 

De datum van het collegebezoek op 24 mei 2011 toe te voegen aan de geplande vergaderdata. 

Verder mogelijk de reeds vastgestelde data herzien en beter afstemmen op de politiek, zodat 

gemeenteraadsleden ook aanwezig kunnen zijn bij de dorpsraadsvergadering. 

 

5. Algemene informatie: 

 

5.1 Stand van zaken kapvergunning 5 Amerikaanse eiken. 

Rob en Ben doen verslag van het bezoek van de hoorzitting van de bezwarencommissie 

van de gemeente Boxmeer. 

Het is een juridisch speekspel. De dorpsraad is formeel geen belanghebbende. Maar ook 

aan de kant van de gemeente zijn er procedure fouten gemaakt. De heer van Dinther van 

de gemeente Boxmeer gaf wel aan dat snoeien ook tot de mogelijkheden behoort. 

Binnen 4 weken krijgen wij uitsluitsel over de kapvergunning. 
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Aad heeft de heer Ronnes ook nog aangesproken over de gang van zaken omtrent het 

verlenen van de kapvergunning zonder ruggespraak te houden met de dorpsraad. 

5.2 Terugkoppeling discussieavond 3 november 2010 door de werkgroep BBB. 

Algemene indruk van deze avond is door de aanwezige als zeer  positief ervaren. 

Het inleidend verhaal van Jan Loonen (dorpsraad Maashees) is volledig in de 

Gelderlander van 6 november 2010 gepubliceerd. 

Daar in de vergadering van de begroting op 11 november 2010 geen spreekrecht is voor 

de aanwezigen, is er een brief met als bijlage de uitslag van de enquête via de griffier 

naar de gemeenteraadslede en het college gestuurd met het verzoek om het besluit van 

de sluiting alsnog te herzien. 

Vanuit Vierlingsbeek gaan er op 11 november 2011 een aantal mensen naar de 

gemeenteraadsvergaderingen om door hun aanwezigheid kenbaar (spandoek) te maken 

dat zij het niet eens zijn met het besluit om de bibliotheken te sluiten. 

Op initiatief van de werkgroep BBB zal er nog een evaluatie van deze actie plaatsvinden. 

 

Moeten wij als dorpsraad alsnog actie ondernemen richting het college van B&W over de 

gang van zaken om te komen tot het besluit om de bibliotheek in Vierlingsbeek te sluiten? 

Dorpsraad is vooraf niet geïnformeerd en is niet betrokken bij het besluit. Dit is niet in 

overeenstemming met het convenant, 

 

Aad bedankt namens het bestuur de werkgroep BBB voor al hun inspanningen.  

5.3 Aanvraag subsidie kerstverlichting. 

Frans heeft het daarvoor bestemde formulier ingevuld en naar de gemeente gestuurd. 

Het is het laatste jaar, dat de gemeente i.v.m. de bezuinigingen, de subsidie van € 250,00 

uitkeert. 

 

6. Werkgroep V(rolijk)V(rijthof)V(ierlingsbeek: 

Joop geeft aan dat de werkgroep voor € 4500,00 aan sfeerverlichting heeft besteld. De nota is 

conform afspraken met de gemeente naar de gemeente gestuurd. 

 

7. Jaarverslag en financieel jaarverslag leefbaarheidsfonds 

Op basis van het convenant moeten wij volgend jaar rekening en verantwoording aan de 

gemeente afleggen middels een jaarverslag en een financieel jaarverslag betreffende de gelden 

uit het leefbaarheidsfonds. 

Actie: DB dorpsraad 

 

8. Actiepunten: 

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

 

9. Rondvraag 

 Joop Verbeeten: Joop heeft contact gehad met de RABO i.v.m. de sluiting van de Bieb en de 

stappen die de RABO dan onderneemt. Zolang de bezoekersaantallen aan de RABO in 

Vierlingsbeek boven het minimaal aantal bezoekers ligt, zal de RABO in Vierlingsbeek niet 

sluiten. Op dit moment ligt het bezoekersaantal ruim boven het minimum aantal. 

 

Theo Achten: Het fietspad langs de langstraat ligt vol troep, zodat het fietsen niet mogelijk is. 

Antwoord: De klacht kan aangemeld worden op de site van de gemeente Boxmeer onder de 

knop “Meldpunt Openbare Ruimte”. 

 

Geertjan van Groenland: Informeert naar de stand van zaken omtrent het huishoudelijk 

reglement en de statuten. Verder geeft hij aan veel tijd gestoken te hebben in het aangeven van 

de benodigde aanpassingen. 

Antwoord: Aad heeft naar de elektronische versie gezocht, maar heeft deze nog niet gevonden.  
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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 

- 24 mei 2011 (collegebezoek) 

- 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. 

Rob/Frans: Reageren op brief bezwarencommissie gemeente Boxmeer. 

Frans: Aanvraag extra aansluiting kerstverlichting bij de gemeente bevestigen. 

DB: Jaarverslag en een financieel jaarverslag leefbaarheidsfonds 


