Jaarverslag Dorpsraad Vierlingsbeek 2010
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij de
dorpsraad betrokken was en die in 2010 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden.
Communicatie:
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te verzorgen. De
informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal of via de site van de dorpsraad Vierlingsbeek
(http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl).
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld.
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, benaderd.
Informatieborden gemeente Boxmeer:
In eerste instantie was de dorpsraad niet gelukkig met de tekst “Welkom in Boxmeer” op het informatie bord. Na
een ludieke actie vanuit de dorpsraad, heeft de gemeente alsnog de tekst gewijzigd in “Welkom in de gemeente
Boxmeer”. De dorpsraad Vierlingsbeek blijft van mening dat het aantal geplaatste informatieborden aan de
magere kant is.
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek:
1. Het plan van het zorgcentrum in de Spoorstraat is uitgewerkt. Op aandringen van de buurtbewoners en
dorpsraad zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd, o.a.
1. De hoofdingang komt niet in de Spoorstraat maar in de Merletgaarde
2. De mogelijkheid van het parkeren komt ook aan de kant van de Merletgaarde.
Deze wijzigingen hebben een positieve werking op de verkeersveiligheid in de Spoorstraat.
2. Het plan Deenen (Vrijthof) is nog in ontwikkeling.
3. Het plan ’t Zand is nog in ontwikkeling.
4. In 2010 zijn alle speelterreintjes geïnventariseerd en in kaart gebracht.
Werkgroep Verkeer:
1. De herinrichting van het stationsplein Vierlingsbeek is in overleg met de gemeente, ProRail, de
buurtbewoners, de verenigingen en dorpsraad tot stand gekomen. Werkzaamheden worden op dit moment
uitgevoerd.
2. Het parkeren aan de Grotestraat (tussen de Wildeman en Ummenthum) blijft een probleem. Na gesprekken
met de gemeente, de bewoners en de dorpsraad heeft dit geen acceptabele oplossing opgeleverd. De
gemeente heeft het probleem opgenomen in het verkeersveiligheidsplan. Mogelijk biedt de herinrichting van
de omgeving een oplossing voor de bewoners (parkeren aan de achterzijde?).
3. Het fietspad/voetpad aan de Grotestraat is gedurende een aantal maanden afgesloten geweest. Na diverse
gesprekken met de gemeente en de dorpsraad en later met de bewoners heeft dit uiteindelijk tot een
acceptabele oplossing geleid. Het fietspad en het voetpad zijn inmiddels gereconstrueerd.
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek:
De werkgroep heeft van de gemeente een stimuleringssubsidie sfeerverlichting ontvangen. Met deze subsidie is
ten tijde van de kersttijd het Vrijthof met sfeerverlichting aangekleed.
Verder is een grote boom in de Merletgaarde voorzien van kerstverlichting.
Werkgroep groen:
De werkgroep heeft met een medewerker van de gemeente aan de hand van het groenplan de
groenvoorzieningen beoordeeld. Hierbij is gesproken over de beplanting groenstroken, herplanten van bomen,
herstel beplantingen etc. Dit gesprek heeft de werkgroep als zeer positief ervaren. Inmiddels zijn een aantal
acties voortkomende uit het gesprek ook doorgevoerd.
Verder is nog vermeldingwaardig dat de bewoners van de Domineestraat en Willem I straat de groenstrook
tussen de Domineestraat en Willem I straat onderhouden.
Daarnaast valt nog te melden dat er bezwaar aangetekend is tegen de kap van 5 eiken op Soetendaal. Dit
bezwaar is puur op formele gronden door de gemeente verworpen.
Werkgroep 4 mei:
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het oorlogsmonument naast de kerk.
De 4 mei viering in 2010 is door vele mensen (jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig verlopen.

Op 16 mei 2010 werd door de werkgroep het project “Ontmoet de Vierlingsbeekse geschiedenis” uitgevoerd. Men
kon op de volgende wijze kennis maken met de Vierlingsbeekse geschiedenis:
e
e
Een bezoek aan de 7 pantser divisie voertuigen op het Vrijthof. De Amerikaanse 7 pantser divisie heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Vierlingsbeek.
Op het vrijthof werd oorlogsmateriaal getoond, dat gevonden is in de grond van Vierlingsbeek en
Groeningen.
Een historische wandelroute door het dorp. Middels deze wandelroute werden de gebouwen, die als
gevolg van het oorlogsgeweld definitief uit het straatbeeld van Vierlingsbeek zijn verdwenen, in beeld
gebracht.
De evacuatie fietstocht, vertrekpunt het Vrijthof. Met deze fietstocht traden wij in de voetsporen van de
bewoners van Vierlingsbeek, die deze route volgden tijdens hun evacuatie.
Verhalen van mensen, die de evacuatie zelf hadden meegemaakt.
De verhalen achter de oorlogsslachtoffers.
Bij de watermolen werd door dhr. Kaanen stil gestaan bij de soldaten, die in Vierlingsbeek het leven
lieten.
In 2010 heeft de werkgroep 4 mei het project “We moesten weg” (het verhaal van de evacuatie van de inwoners
e
van Vierlingsbeek tijdens de 2 Wereldoorlog) afgerond. Van dit project is een dvd beschikbaar.
Werkgroep wandelpaden:
De werkgroep heeft, geruime tijd geleden, samen met een medewerker van de gemeente uitbreiding van de
wandelmogelijkheden (“ommetjes”) rondom Vierlingsbeek besproken. De uitvoering hiervan laat nog op zich
wachten.
Honden en hun baasjes:
In 2010 is weer met behulp van de VIHDEQ methode de overlast van de hondenpoep gemeten. De uitslag
hiervan wordt via de Globaal aan de inwoners van Vierlingsbeek bekend gemaakt.
In 2010 is er met de bewoners van de Willem I straat een project uitgevoerd in verband met de overlast van de
hondenpoep. De gemeente heeft op basis van dit project borden in de Willem I straat geplaatst om de
hondenbezitters er op attent te maken dat de Willem I straat geen honden uitlaatplaats is.
De ervaring leert dat door de meting de overlast van hondenpoep verminderd wordt. Echter een langdurige
periode zonder klachten van de inwoners komt niet voor.
Wat duidelijk wel goed blijkt te werken is dat de overlast van hondenpoep op speelveldjes nauwelijks meer
voorkomt. Dit is een compliment aan de hondenbezitters.
Werkgroep Behoud Bieb Bèk:
Naar aanleiding van de berichten dat de gemeente Boxmeer moest bezuinigen en een van de bezuinigingen
betrof het sluiten van drie vestigingen van BiblioPlus (Oeffelt, Overloon en Vierlingsbeek). Doordat deze
maatregel vooraf, in afwijking met het convenant, niet met de dorpsraden is besproken, is de werkgroep BBB in
het leven geroepen. In het kader van bezuinigingen die door de gemeente Boxmeer moesten worden
doorgevoerd was een van de voorstellen in dit kader het sluiten van de vestigingen van BiblioPlus in Oeffelt,
Overloon en Vierlingsbeek. Deze bezuiniging stond verwoord in de Kadernota 2010. Hoewel in het convenant
tussen de gemeente Boxmeer en de Wijk- en Dorpsraden staat opgenomen dat de gemeente de plicht heeft o.a.
programmabegrotingen ter informatie op te sturen naar de Wijk- en Dorpsraden is dit niet gebeurd waardoor de
Dorpsraad in een erg laat stadium, infomeel op de hoogte is gesteld van de bezuinigingsvoorstellen. Om hier op
de juiste manier op te kunnen reageren is de werkgroep BBB in het leven geroepen die later is uitgebreid tot
BBB&L (Behoud Bibliotheek Bèk en Loon).
Deze werkgroep heeft diverse acties op touw gezet, n.l.:
Een grondige analyse uitvoeren van de huidige bibliotheekvoorzieningen inclusief het kostenaspect.
Nagaan wat de mogelijkheden zijn om tegen lagere kosten een zo optimaal mogelijk
voorzieningenpakket binnen het dorp beschikbaar te houden
Op eigen initiatief overleg opstarten met BiblioPlus.
- Enquête formulieren opstellen en huis aan huis laten bezorgen aan de bewoners in Vierlingsbeek en
Groeningen.
- Het analyseren van de enquête formulieren.
- Het organiseren van een thema avond “leefbaarheid” met de gemeenteraadsleden van de gemeente Boxmeer
waarbij ook B&W deels aanwezig was.
- Tijdens de raadsvergadering, waarin de bezuinigingen besproken werden, duidelijk hun proteststem met
ondersteuning van spandoeken laten horen.
Uiteindelijk is de gemeenteraad toch akkoord gegaan met deze bezuinigingen. De bibliotheek in Vierlingsbeek
wordt in 2011 gesloten en in plaats daarvan komt er op de basisschool een schoolcollectie en ergens in
Vierlingsbeek komt er een leespunt.
Voorlopig blijft de werkgroep BBB betrokken bij het tot stand brengen van een leespunt in Vierlingsbeek.
Convenant dorps- en wijkraden:
In het voorjaar van 2010 heeft de dorpsraad Vierlingsbeek samen met de overige dorps- en wijkraden van de
gemeente Boxmeer het convenant getekend.

Na de perikelen rondom het door het college van B&W niet nakomen van diverse afspraken (o.a. sluiting
bibliotheek), heeft de dorpsraad Vierlingsbeek op 14 december 2010 het convenant teruggegeven aan het college
van B&W.
Regeling financiële ondersteuning:
De gemeente Boxmeer heeft met ingang van het jaar 2010 een leefbaarsheidsbudget aan de dorps- en wijkraden
van de gemeente Boxmeer ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks op basis van het aantal inwoners op
1 januari vastgesteld en uitgekeerd.
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet.
Daarbij dient rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het dorp te
verbeteren.
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid.
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaanvraagformulier
opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te kunnen maken een verzoek in kunnen
dienen voor een subsidie. Het reglement en het subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de site van de
dorpsraad Vierlingsbeek (http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.
Radius, brede welzijnsorganisatie in het land van Cuijk:
Vanuit het dorp waren er bij de dorpsraad klachten over de jeugd binnengekomen. Voor de dorpsraad was dit de
aanleiding om met Radius in gesprek te gaan.
Op verzoek van de dorpsraad Vierlingsbeek heeft Radius een onderzoek uitgevoerd en hierover een rapport
uitgebracht.
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; 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.
Het bestuur:
e
Met ingang van 2010 vergadert de dorpsraad Vierlingsbeek op vaste data (altijd de 2 dinsdag v/d maand, m.u.v.
juli en augustus) en altijd in het Joffershof om 20:00 uur. Dit mag een succes genoemd worden, daar de
vergaderingen altijd goed bezocht worden.
Bestuurswisselingen: Vanaf februari 2010 is het secretariaat van Jacqueline Roos overgegaan naar Frans
Spiekman. Aan het einde van het jaar 2010 heeft de voorzitter Aad Welage te kennen gegeven te stoppen als
bestuurslid. Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
Vooruitblik 2011:
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld:
- Herstel in het vertrouwen met het college van B&W van de gemeente Boxmeer (uitgangspunt is hierbij het
convenant). Uitspreken hoe beide partijen het convenant dienen te hanteren. Weten wat wij aan elkaar
hebben. Hierover vindt begin 2011 een overleg plaats.
- De leefbaarheid van Vierlingsbeek in kaart brengen. Verder wordt er in het voorjaar door de gemeente
Boxmeer een conferentie met de wijk- en dorpsraden georganiseerd met als thema “leefbaarheid”.
- Het samen met BiblioPlus ontwikkelen van een aanvaardbare oplossing (leespunt?) ter vervanging van de
bibliotheek.
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei.
- Jeugdzaken aanpakken op basis van het rapport van Radius.
- De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch volgen en beoordelen.
- Verkeersveiligheid in kaart brengen.
- Meten overlast hondenpoep en kenbaar maken aan de inwoners van Vierlingsbeek

