Dorpsraadvergadering
Datum: 21 juni 2011
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Geertjan van Groenland, Huub Geurts, Jan Manders, Theo Achten, Sjaak Verstegen, Wim Geurts,
Rob Smeets, Vincent Gerrits, Wim Verhofstad, Marius Grutters, 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.

Bestuursaangelegenheden (o.a. bezoek notaris, acties nieuwe voorzitter)
Vincent Gerrits heeft aangegeven om tenminste voor 1 jaar voorzitter van de dorpsraad te worden. Daarbij
vraagt hij om ondersteuning van het DB van de dorpsraad. Dit wordt toegezegd. Daarnaast zal Geertjan
toetreden tot het DB en zal hij Vincent in de rol van vicevoorzitter ondersteunen.
Verder is het nog wachten op de notaris i.v.m. het opstellen van de noodzakelijke documenten om te
komen tot de oprichting van de stichting Dorpsraad Vierlingsbeek.

4.

Behandelen financiële ondersteuning Stichting Bieb vanuit het leefbaarheidsfonds 2010
Er zijn door de stichting drie subsidie aanvragen van € 250,- ingediend. Na enige discussie waarom er niet
een aanvraag van €750, - ingediend was, werd een subsidie van € 750,- vanuit het leefbaarheidsfonds
2010 toegekend. Wel is afgesproken om het reglement van de regeling financiële ondersteuning te
evalueren en daarbij het volgende punt meenemen: “In uitzonderlijke situaties het mogelijk maken om van
het maximum bedrag van € 250,- af te wijken”.

5.

Algemene informatie: ·
5.1
E-mail Marcelino Thuis (Radius) betreffende de fysieke leefomgeving.
Het is de leden van de dorpsraad onduidelijk welk doel Marcelino nastreeft.
Voorgesteld wordt om Marcelino Thuis voor de eerst volgende dorpsraadsvergadering uit te
nodigen om zijn bedoeling nader toe te lichten. Actie: Frans
5.2
Terugkoppeling gesprek B&W i.v.m. kadernota 2012.
Vanuit de gemeente waren aanwezig, de heer van Soest, de heer Ronnes en de heer van de Rijdt.
Verder waren er afgevaardigden van alle dorps- en wijkraden aanwezig.
Namens de dorpsraad was Geertjan aanwezig. Hij heeft het als positief ervaren dat voordat de
kadernota in gemeenteraad besproken wordt, een informatieavond voor de dorps- en wijkraden
was georganiseerd.
De heer Ronnes heeft de kadernota nader toegelicht. Uiteindelijk was het een informatief gesprek
en konden er door de dorps- en wijkraden geen wijzigingen betreffende de kadernota voorgesteld
worden. Het is nu een zaak van de politiek om wel/geen wijzigingen met betrekking tot de
kadernota door te voeren.
5.3
Invulling werkbezoek burgemeester van Soest aan Vierlingsbeek.
Dit wordt op de agenda van de volgende dorpraadsvergadering gezet.
5.4
Vaststellen deelname klankbordgroep structuurvisie gemeente Boxmeer.
Wim Geurts geeft aan naar de bijeenkomst op 29 juni 2011 in zaal Concordia te gaan. Frans
verzorgt de aanmelding.

6.

Stand van zaken bibliotheek Vierlingsbeek:
De Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek heeft drie weken geleden het besluit genomen om definitief door te
gaan met de bieb in Vierlingsbeek. De bieb wordt ondergebracht in het huidige pand. Het pand is wel van
eigenaar veranderd. Men is volop bezig om een begroting op te stellen. Vanuit de gemeente is er een

toezegging van een subsidie van € 1750,- per jaar. Verder moet er voor de uitleen van de boeken een
bedrag van ca. € 10.000,- per jaar aan BiblioPlus betaald worden. Men is nog volop bezig naar het
verkrijgen van subsidies en het zoeken naar sponsoren.
7.

W.v.n.t.t.k.
Huub Geurts geeft aan dat op bepaalde dagen het parkeren op Soetendaal rondom het voetbalveld
onveilige situaties oplevert. Vooral het voetpad aan de kant van het veld wordt geblokkeerd. De doorgang
van de weg wordt te smal doordat aan beide zijden van de straat geparkeerd wordt.
Hierdoor wordt de doorgang van brandweer en ziekenauto’s belemmerd.
Voorgesteld wordt om dit door te geven aan de gemeente en een verzoek in te dienen voor een
parkeerverbod aan de kant van het voetpad. Actie: Frans

8.

Bespreking Actiepunten:
- Het actiepunt “Zoeken naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de dorpsraad” kan
vervallen daar wij een nieuwe voorzitter (Vincent Gerrits) hebben.
- De overige actiepunten zijn nog in behandeling.

9.

Rondvraag
- Wim Verhofstad deelt mee dat men vanuit de werkgroep 4 mei in samenwerking met de stichting de
Oude Schoenendoos verhalen vanuit het verleden in beeld brengen van inwoners van
Vierlingsbeek/Groeningen voor de inwoners van Vierlingsbeek/Groeningen. Suggesties en namen van
bijzondere mensen zijn welkom.
- Juul vraagt of er nog acties met betrekking tot de speeltoestellen uitgevoerd moeten worden.
Vanuit de gemeente is kenbaar gemaakt (zie kadernota) dat alleen het hoognoodzakelijke onderhoud
wordt uitgevoerd. Het plaatsen van nieuwe toestellen is voorlopig niet aan de orde. Het heeft weinig zin
om door de dorpsraad nog verdere acties uit te voeren.
- Geertjan is er vanuit de gemeente nog een reactie gekomen met betrekking tot de zelfwerkzaamheid
van de inwoners voor onderhoud aan groen etc., zoals dit op de informatieavond “IBOR” is
voorgesteld. Tot op heden heeft de dorpsraad geen reactie ontvangen.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur:
13 september 2011
11 oktober 2011
8 november 2011
13 december 2011.

Uitstaande acties:
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.

Allen:

Evaluatie regeling financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsfonds.

Frans:

Marcelino Thuis n.a.v. zijn e-mail uitnodigen voor de eerst volgende dorpsraadsvergadering.

Allen:

Invulling geven aan het werkbezoek van de burgemeester aan Vierlingsbeek.

Frans:

Wim Geurts aanmelden voor de bijeenkomst structuurvisie gemeente Boxmeer op 29 juni
2011.

Frans:

Verzoek aan de gemeente voor een parkeerverbod op Soetendaal ter hoogte van het
voetbalveld.
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