Dorpsraadvergadering
Datum: 10 mei 2011
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Geertjan van Groenland, Huub Geurts, Jan Manders, Theo Achten, Ben Bloemberg, Rob Smeets,
Vincent Gerrits, Frans Spiekman

1.

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

2.

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

3.

BLOS.
De medewerkers van de BLOS hebben via een e-mail aangegeven nog niet zover zijn om ons hun
plannen voor te leggen. Op dit moment zijn zij de reacties van de overige Dorps- en Wijkraden van de
gemeente Boxmeer aan het inventariseren.

4.

Bestuursaangelegenheden (o.a. bezoek notaris, acties nieuwe voorzitter)
Het voltallige DB heeft op 20 april jl. een gesprek met notaris Rieff gehad. Hierbij is ons plan om de
dorpsraad om te zetten naar een stichting besproken. De notaris gaat dit verder uitwerken en op korte
termijn ontvangen wij de bijbehorende statuten, zodat deze in de dorpsraadsvergadering besproken
kunnen worden.
Verder is er binnen het DB geen zicht op de voortgang met betrekking tot het werven van een nieuwe
voorzitter. Er is geen terugkoppeling geweest van de dorpsraadsleden, die enkele personen zouden
benaderen.
Verder is uitgesproken om te komen tot de benoeming van een vicevoorzitter, zodat het DB weer uit 5
personen bestaat. Deze vicevoorzitter kan dan hand- en spandiensten verlenen aan de nieuwe voorzitter.
En bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken waarnemen. Geertjan geeft aan deze rol wel te willen
vervullen.

5.

Algemene informatie: ·
5.1
Terugkoppeling gesprek Wonen Vierlingsbeek i.v.m. beleidsplan woningstichting.
Geertjan en Huub hebben namens de dorpsraad op 18 april jl. gesproken met de adviseurs van
Wonen Vierlingsbeek. Zij wilden weten waar de dorpsraad voor staat m.b.t. het wonen in
Vierlingsbeek. Hierbij is de visie wonen van de dorpsraad aan de orde geweest. Het streven van
Wonen Vierlingsbeek is te komen tot een beleidsplan tot 2020.
Frans zal bij Tonny Strijbosch navragen of de dorpsraad een terugkoppeling krijgt van dit gesprek
en te zijner tijd het nieuwe beleidsplan toegestuurd krijgt.
5.2
Terugkoppeling informatieavond over "Beleidsplan openbare verlichting” en “IBOR (integraal
beheer openbare ruimte)".
Geertjan en Sjaak zijn naar deze informatieavond geweest. Buiten de dorpsraad Vierlingsbeek
waren alle dorps- en wijkraden op een na vertegenwoordigd. De wethouder gaf aan dat dit alleen
een voorlichtingsavond was.
Met betrekking tot de verlichting worden, i.v.m. een beperkt budget, alleen de meest belangrijke
zaken aangepakt. Een aantal jaren terug heeft de gemeente al geïnvesteerd in energiezuinige
lampen. Geertjan heeft nog gewezen naar het groen verlichtingsplan van de gemeente Venray.
Onder IBOR vallen de volgende zaken: groen en de wegen.
Voor het groen en de wegen heeft de gemeente een kwaliteitskeuze voor het onderhoud
vastgesteld:
Onderhoudsniveau A heeft de hoogste kwaliteit en dus het duurste in onderhoud. Het
onderhoudsniveau loopt van kwaliteit A (goed) tot kwaliteit D (slecht).

De dorps- en wijkraden hebben tijdens deze avond aangegeven dat het wenselijk is alles binnen de
bebouwde kom op onderhoudsniveau A te onderhouden. Verder dat alles buiten de bebouwde kom
op onderhoudsniveau B kan worden onderhouden.
Geerjan heeft nog aangegeven om te bezien of door zelfwerkzaamheid van de bewoners mogelijk
besparingen zijn te behalen op het groenonderhoud.
6.

Stand van zaken bibliotheek Vierlingsbeek:
De Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek is volop in de slag om te komen tot een realiseerbaar plan.
Het doel is nog steeds de bibliotheek te behouden daar dit een grote bijdrage levert voor de leefbaarheid
van Vierlingsbeek.
De gemeente heeft zich volledig teruggetrokken en laat de uitwerking van het plan over aan de stichting in
samenwerking met BiblioPlus.
Aantal punten die de revue passeren:
- BiblioPlus wil het pand in Vierlingsbeek verkopen.
- Er hebben zich 35 vrijwilligers aangemeld voor de werkzaamheden in de bibliotheek.
- Via e-mail hebben 500 bewoners toegezegd de bijdrage van € 10,- te betalen.
- De huidige contributie van BiblioPlus blijft voor BiblioPlus.
- Subsidiebureau ingeschakeld voor het werven van subsidies.
- De stichting gaat de politiek benaderen voor mogelijke geldelijke bijdragen.
- Creatief plan maken voor toekomstige inkomstenbronnen.
- Alternatieve huisvesting onderzoeken.

7.

W.v.n.t.t.k.
Geertjan heeft van Manfred Jacobs vernomen dat ’s avonds na 18:00 uur de AED’s in Vierlingsbeek achter
slot en grendel zitten. Wij moeten de aanwezige AED’s in kaart brengen en achterhalen op welke tijden
deze beschikbaar zijn. Verder onderzoeken of er een coördinator aangesteld is voor het beheer van de
AED’s.

8.

Bespreking Actiepunten:
- Het actiepunt “Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement Dorpsraad Vierlingsbeek” kan vervallen
daar deze actie er dubbel op staat.
- De overige actiepunten zijn nog in behandeling.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur:
21 juni 2011
13 september 2011
11 oktober 2011
8 november 2011
13 december 2011.

Uitstaande acties:
Allen:

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

DB:

Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren.

Frans:

Brief naar gemeente met verzoek een grotere of meerdere afvalbakken op het Vrijthof te
plaatsen.

Wim Geurts:

Invullen en inleveren aanvraagformulier financiële ondersteuning t.a.v. Grillzz.

Werkgroep groen:

Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidsfonds.

Frans:

Tonny Strijbosch benaderen i.v.m. terugkoppeling gesprek beleidsplan Wonen
Vierlingsbeek.

DB:

Plan maken voor het bezoek van de burgemeester aan Vierlingsbeek.

DB:

De aanwezige AED’s in Vierlingsbeek in kaart brengen en onderzoeken op welke tijden
deze beschikbaar zijn. En onderzoeken of er binnen Vierlingsbeek een coördinator
aangesteld is.
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