Dorpsraadvergadering
Datum: 7 februari 2011
Tijd: 20:45 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Aad Welage, Juul de Bont, Huub Geurts, Wim Geurts, Rob Smeets, Frans Spiekman, Margriet
Verheijen, Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Ben Bloemberg, Wim Verhofstad, Geertjan van
Groenland, Jack Vervoort, Lisette Verploegen, Theo Achten

1.

Welkom
Rob heet de aanwezige van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering.

2.

Evaluatie gesprek gemeente i.v.m. convenant perikelen
Voor afgaand aan deze vergadering is er een overleg met het voltallige college van B&W geweest. In dit
overleg heeft Geertjan m.b.v. een bloemlezing de pijnpunten van dorpsraad richting het college
geventileerd. Na het overleg was de dorpsraad nog steeds niet tevreden en hebben het convenant dan
ook nog niet terug gevraagd.
Na dit overleg vroegen de leden van de dorpsraad zich af of de dorpsraad nog wel moest blijven
voortbestaan. Uiteindelijk was de conclusie:
Gezien de historie waren de dorpsraadsleden het er mee eens dat in het belang van Vierlingsbeek is, dat
de dorpsraad, die voor de belangen van het dorp op komt, moet blijven bestaan.
Dit is dan ook de reden om op korte termijn een gesprek met de portefeuillehouder WDR'n (de heer van de
Soest) aan te gaan en nogmaals onze standpunten uit een te zetten. Het doel is uiteindelijk, dat wij weer
door de gemeente als een actieve dorpsraad en een serieuze partner worden beschouwd.
Bij dit gesprek zullen Frans, Geertjan en Rob namens de dorpsraad aanwezig zijn.

3.

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

4.

Bestuursaangelegenheden (voorzitter, jaarverslag, statuten)
Tot het moment dat er een nieuwe voorzitter aangesteld wordt, stelt het DB voor om een interim-voorzitter
te benoemen. Geertjan van Groenland heeft zich voor deze functie beschikbaar gesteld. De leden gingen
akkoord met dit voorstel.
Voorgesteld wordt om in Globaal een dankwoord aan onze oude voorzitter Aad Welage te plaatsen met
daaraan gekoppeld een oproep te doen voor een nieuwe voorzitter. Actie: Geertjan
Het jaarverslag werd in principe goedgekeurd. Voordat het jaarverslag in Globaal gepubliceerd wordt,
moeten er nog tekstuele aanpassingen (aangeleverd door Geertjan) aangebracht worden. Verder moet in
het jaarverslag nog het project “We moesten weg…” van de werkgroep 4-mei viering is afgerond.
Daarnaast moet ook nog een vermelding van de inventarisatie van de speelvelden in Vierlingsbeek door
Juul in het jaarverslag opgenomen worden. Actie: Frans
Het van de notaris ontvangen concept statuten zal ter beoordeling naar de leden van dorpsraad gestuurd
worden. Ook het huishoudelijk reglement zal aan de dorpsraadsleden gestuurd worden. Actie: Frans
Gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk een reactie c.q. commentaar m.b.t. de statuten aan het
secretariaat op te leveren. Actie: allen
Daarna moeten de statuten en het huishoudelijk reglement zo spoedig mogelijk geformaliseerd worden.
Actie: DB

5.

Algemene informatie: ·
5.1
Behandelen subsidieaanvraag VOVG m.b.t. kerstmarkt.
Nogmaals moet er na het reglement gekeken worden. Indien de subsidie niet voor jaarlijks
terugkerende activiteiten van toepassing is, dan wordt de subsidie afgewezen. Actie: Frans

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Terugkoppeling brief gemeente Boxmeer ivm kapvergunning 5 Amerikaanse eiken.
Het secretariaat heeft het definitieve besluit, dat het ingediende bezwaarschrift van de dorpsraad
niet-ontvankelijk verklaard is, ontvangen.
De mogelijkheid van het in beroep gaan tegen dit besluit bij de rechtbank in
‘s Hertogenbosch wordt niet overwogen.
Terugkoppeling vragenformulier speelruimtebeleidsplan (Juul).
Juul heeft het vragenformulier ingevuld en naar de betreffende instanties gestuurd.
Juul zal de vragenlijst ook aan de leden van de dorpsraad sturen. Actie: Juul
Werkgroep 4 mei viering (aanvraag vergunning).
De werkgroep heeft weer een verzoek ingediend bij de gemeente voor de afsluiting van de
spoorstraat op 4 mei 2011. En tevens verzocht om de ondersteuning van 2 BOA’s.
Wim geeft aan dat de vergunning voor de afsluiting van de spoorstraat reeds ontvangen is.
Landelijke opschoondag RMB.
Van RMB informatie ontvangen voor de landelijke opschoondag op zaterdag 19 maart 2011. De
dorpsraad zal hier verder geen actie op ondernemen. Frans zal deze informatie wel doorspelen
naar Gryphis en de basisschool. Actie: Frans
Informatie bouwontwikkelingen kern Vierlingsbeek
Vanuit de gemeente informatie ontvangen van de op stapel zijnde bouwactiviteiten in Vierlingsbeek.
Op dit moment is alleen de bouw op de locatie Merletgaarde in voorbereiding (bestemmingsplan en
bouwvergunning).
Voor de andere locaties (Vrijthof, klaphekken, Soetendaal, voormalige gemeentewerf en plan ’t
Veld zijn er nog geen vergaande ontwikkelingen.
Instructieavond verkeersregelaars.
Het secretariaat heeft informatie ontvangen betreffende een instructieavond verkeersregelaars op
21 februari 2011, die in het gemeentehuis te Boxmeer wordt gehouden. Frans heeft de informatie
doorgespeeld naar de diverse verenigingen.

6.

Stand van zaken werkgroep BBB (o.a. inrichting leespunt):
Vanuit de werkgroep is er een brief naar de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd betreffende
de gang van zaken rondom de inrichting van het leespunt. Zoals de zaken er nu voor staan zal BiblioPlus
een leespunt in het Joffershof inrichten. Dit leespunt bestaat uit een kast en is voorzien van een aantal
tijdschriften. Verder zal het leespunt eenmaal mogelijk tweemaal per week toegankelijk zijn. Bibliplus gaat
er verder vanuit dat het leespunt bediend kan worden door de vrijwilligers van het Joffershof.
De werkgroep voelt zich volledig buitenspel gezet. De werkgroep heeft een aantal alternatieven
aangedragen, echter deze zijn door BiblioPlus bewust niet onderzocht. De werkgroep wilde via Globaal de
inwoners van Vierlingsbeek informeren betreffende de gang van zaken van het leespunt. Hierop kwam
een dreigend e-mailtje van de heer Kuipers van BiblioPlus. Als het artikel geplaatst werd, dan ondernam
BiblioPlus geen enkele actie meer in Vierlingsbeek. Dit was voor de werkgroep de reden om even te
wachten met een publicatie in Globaal.

7.

W.v.n.t.t.k.
Het secretariaat heeft van de gemeente informatie met betrekking tot de dr. PeelenCultuurprijs ontvangen.
Hierbij zitten een aantal voordrachtformulieren Dr. PeelenCultuurprijs 2011 bij.
Vanuit de leden van de dorpsraad wordt voorgesteld om de volgende instanties/personen voor te dragen:
- De stichting de Oude Schoenendoos
- De stichting het Koningskerkje
- De familie Kaanen eigenaar van de watermolen.

8.

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

9.

Rondvraag
Wim Geurts: Wim is met een aantal mensen bezig om te onderzoeken of er een of meerdere activiteiten
voor de jongeren, die de basisschool hebben verlaten, georganiseerd kan gaan worden. De leden van de
dorpsraad vinden dit een goed initiatief.
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10.

Officieel afscheid Aad Welega (ex-voorzitter
Namens de dorpsraad richtte Huub Geurts het woord tot Aad. Huub bedankte Aad voor zijn inzet en
bekwaamheid in al de jaren (ca. 13) dat hij voorzitter was van de dorpsraad. Tevens overhandigde Huub
een cadeau aan Aad.

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

15 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:
DB:

Jaarverslag en een financieel jaarverslag leefbaarheidsfonds

DB:

Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement Dorpsraad Vierlingsbeek.

Allen:

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

Geertjan:

Dankwoord oude voorzitter Aad in Globaal publiceren met daaraan gekoppeld een oproep voor
een nieuwe voorzitter.

Frans:

Het jaarverslag bijstellen en opleveren aan Globaal voor publicatie.

Frans:

Concept statuten en huishoudelijk reglement onder de leden van de dorpsraad verspreiden.

Allen:

Concept statuten beoordelen en commentaar opleveren aan het secretariaat.

DB:

Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren.

Frans:

Reglement financiële ondersteuning nakijken i.v.m. subsidieaanvraag VOVG.

Juul:

Het ingevulde vragenformulier speelruimtebeleidsplan onder de leden van de dorpsraad
verspreiden.

Frans:

De informatie van de landelijke opschoondag RMB aan Gryphis en de basisschool verstrekken.
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