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

Aanwezig: Aad Welage, Juul de Bont, Huub Geurts, Wim Geurts, Rob Smeets, Frans Spiekman,
Margriet Verheijen, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Marcelino Thuis (Radius), Ellen
Jansen (Radius), Lodi Remmen (Radius)

1.

Welkom
Aad heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. In het bijzonder
worden de heren van Radius verwelkomd. De medewerkers van Radius komen het rapport “Um
De Töffel” nader toelichten.

2.

Terugkoppeling gesprek gemeente i.v.m. convenant perikelen (Aad)
Aad doet verslag n.a.v. het overleg met de gemeente en de wijk- en dorpsraden.
Aad en José (dorpsraad Overloon) hebben nogmaals kenbaar gemaakt dat de gemeente zicht
niet heeft gehouden aan het in het voorjaar van 2010 getekend convenant. Er blijven
onduidelijkheden bestaan hoe het convenant gehanteerd moet worden bij het nemen van
belangrijke besluiten door de gemeente. Het college geeft aan dat de dorpsraden pas
geïnformeerd kunnen worden, nadat de gemeenteraad een standpunt heeft ingenomen n.a.v.
deze besluiten.
Het college heeft wel zijn excuses aangeboden voor het niet toezenden van de kadernota 2010.
De dorpsraden Overloon en Vierlingsbeek zijn bij hun vooraf genomen besluit gebleven om het
convenant aan de gemeente terug te geven. Het college heeft nog getracht om dit besluit van
de dorpsraden te herzien.
Afgesproken is dat het college begin 2011 op bezoek komt bij de dorpsraden Overloon en
Vierlingsbeek om te achterhalen welke fouten er in het verleden gemaakt zijn en hoe kan het
vertrouwen tussen de gemeente en de dorpsraden weer hersteld worden.
Verder wordt er in het voorjaar een conferentie met als thema “leefbaarheid” met de wijk- en
dorpsraden georganiseerd.
Na afloop van de terugkoppeling gaf Aad aan, per direct te stoppen als voorzitter van de
dorpsraad. Hij wenst ons succes bij het zoeken naar een geschikte kandidaat.

3.

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

4.

Toelichting rapport Radius
Marcelino Thuis geeft aan dat het rapport op verzoek van de dorpsraad Vierlingsbeek tot stand
is gekomen. De dorpsraad maakte zich zorgen over een tweetal jeugdgroepen. Een zorg was
de groep jeugdigen (12+), die nergens terecht kunnen of willen om zicht te vermaken. De
tweede zorg betrof de schoolgaande jeugd. Het betrof hier de jeugd van de basisschool. Het
gerucht ging dat deze jeugd gebukt gaat onder een negatief zelfbeeld.
Beknopte conclusies in het rapport:
- Leefbaarheid; zowel jong als oud zijn tevreden.
- Starters; voor jongeren zijn er geen betaalbare woningen in Vierlingsbeek.
- Aantal voorzieningen; in het algemeen is iedereen tevreden.
- Vermaak; voor jeugdigen van 12 t/m 17 jaar zijn er weinig mogelijkheden.

Beknopte aanbevelingen in het rapport:
- Contact tussen de jongeren en omwonenden; breng jongeren en omwonenden nader tot
elkaar, waardoor er sociale controle ontstaat en dit leidt tot minder overlast.
- Samenwerken; vanuit de dorpsraad een werkgroep instellen om samen met ouderen en
jongeren de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.
- Participatie; voor het slagen van de eerder genoemde samenwerking is het noodzakelijk dat er
tweezijdig gewerkt wordt aan een adequate oplossing van bijvoorbeeld de organisatie van een
jongerenvoorziening.
- Ruimte en grenzen; Jongeren moeten en mogen experimenteren tijdens de weg naar
volwassenheid. Hierover moeten wel afspraken gemaakt worden.
-Gebruik maken van bestaande voorzieningen; In tijden van bezuinigen en de op komst zijnde
vergrijzing, moet er goed gekeken worden welke voorziening met minimale middelen
aangesproken kan worden t.b.v. de jeugd.
-Begeleiding ouders; Elke gemeente is verplicht om een centrum voor jeugd en gezin in te
richten. De gemeente Boxmeer heeft aangehaakt aan een digitaal Centrum voor Jeugd en
Gezin in het Land van Cuijk (www.cjglandvancuijk.nl). Hieraan kunnen alle opvoedingsvragen
gesteld worden.
5.
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Algemene informatie: ·
5.1 Behandelen subsidieaanvraag VOVG m.b.t. kerstmarkt.
Daar er geen financieel overzicht (begroting) met de subsidieaanvraag meegeleverd is,
wordt de subsidieaanvraag verschoven naar een volgende vergadering. Frans zal de
VOVG hierover informeren.
5.2 Advies bezwarencommissie gemeente Boxmeer i.v.m. kapvergunning 5 Amerikaanse
eiken Soetendaal.
De commissie adviseert aan het college van B&W het bezwaarschrift van de dorpsraad
Vierlingsbeek tegen het besluit waarbij een kapvergunning werd verleend voor het
kappen van 5 eiken in de wegberm ter hoogte van Soetendaal 9 t/m 15 te Vierlingsbeek,
niet ontvankelijk te verklaren.
Naar aanleiding van dit advies gaat er alsnog een brief naar het college van B&W, waarin
aangegeven wordt dat de dorpsraad m.b.t. het nemen van dit sluit niet benaderd is en
niet serieus genomen wordt. Tevens wordt in deze brief aangedrongen om het besluit te
herzien. Frans verzorgt de brief.
5.3 Antwoord Willem van de Rijdt op ons verzoek Jos Nijtmans uit te nodigen voor de
dorpsraadsvergadering van 14 december 2010.
De afdeling van Jos Nijtmans streeft er naar, dat individuele medewerkers niet meer
alleen op pad gaan. De onderliggende gedachte daarbij is dat dit eigenlijk een zaak zou
moeten zijn van de betreffende portefeuillehouder. Deze kan zich daarbij dan wel
(technisch) laten ondersteunen door een of meerdere ambtenaren. Dat is dus een heel
andere insteek. Wel is met het hoofd van de sector Ruimte afgesproken, dat er intern een
afspraak gemaakt moet worden over het regelmatig informeren van de wijk- en
dorpsraden over de (bouw)projecten die in hun dorp of wijk in ontwikkeling zijn of komen.
Willem zal daar voor hun sectoroverleg een voorstel voor maken. Het uitgangspunt van
Willem daarbij zal zijn dat eens in de twee maanden er een "stand van zaken" informatie
in de richting van de (relevante) dorps- en wijkraden zal gaan. Mocht er, naar aanleiding
daarvan, nog behoefte zijn aan nadere informatie dan kan dat worden aangevraagd en
kan in voorkomend geval ook een afspraak met de betreffende portefeuillehouder worden
gemaakt.
Voor de vragen vanuit Vierlingsbeek heeft Willem de toezegging van de afdeling R-RE
dat de dorpsraad voor half januari 2011 schriftelijk wordt geïnformeerd over de stand van
zaken van alle (bouw)projecten, die in Vierlingsbeek actueel zijn.

6.

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

7.

Rondvraag
Wim Geurts: Wim zoekt gegadigden voor de wedstrijd Maasheggen vlechten. Rein gaat
mogelijk op dit verzoek in.

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

11 januari 2011 (gecancelled)
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.

DB:

Jaarverslag en een financieel jaarverslag leefbaarheidsfonds

DB:

Vaststellen statuten Dorpsraad Vierlingsbeek (liggen op dit moment bij de notaris).

Allen:

Zoeken naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de dorpsraad.
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