
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 13 september 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, Ben Bloemberg, Juul de Bont, 

Martien Hermans, Marcelino Thuis, Willem van de Rijdt, Frans Spiekman  

 

1. Welkom 

Geertjan heet de aanwezigen van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. Dit is de laatste 

dorpsraadsvergadering dat hij de vergadering nog voorzit. Vanaf de volgende dorpraadsvergadering zal 

Vincent de vergaderingen gaan leiden. 

 

2. Marcelino Thuis toelichting fysieke leefomgeving 

Marcelino had graag een verdere toelichting willen geven, maar de situatie, nadat hij de e-mail heeft uit 

laten gaan, is achterhaald. Hij had in eerste instantie informatie ontvangen vanuit diverse instanties dat er 

gelden beschikbaar (subsidie) waren voor het uitvoeren voor projecten ter bevordering van de 

leefbaarheid. Nu blijkt dat deze gelden niet meer beschikbaar zijn. 

Tijdens dit punt kwamen ook even de dorpsommetjes in Vierlingsbeek aan de orde. De werkgroep 

wandelpaden heeft de dorpsommetjes met de gemeente besproken. Rob Smeets meldt dat een van de 

voorgestelde dorpsommetjes aan de noordkant van Vierlingsbeek niet te realiseren is, daar de gemeente 

de benodigde gronden niet kan verwerven. Verder dat er wel een dorpsommetje aan de zuidkant 

gerealiseerd kan worden. In verband met het verkrijgen van de benodigde subsidie moet dit plan nog dit 

jaar gerealiseerd worden. De status van dit dorpsommetje is nog onbekend. Willem van de Rijdt zal bij 

Rob Setz navraag doen over de status van dit dorpsommetje. 

De werkgroep wandelpaden zou eventueel kunnen onderzoeken of het dorpsommetje aan de noordkant 

gerealiseerd kan worden met het recht van overpad in overleg met de grondeigenaren. 

Wim Geurts meldt nog dat het organiseren van een jeugdactiviteit voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar nog 

niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. In het najaar wordt er weer een avond gepland. 

 

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

Geen opmerkingen. 

 

4. Bestuursaangelegenheden (o.a. bezoek notaris, acties nieuwe voorzitter) 

De dorpsraad heeft van de notaris nog geen bericht ontvangen m.b.t. de statuten e.d. Geertjan zal 

navraag doen over de status van de noodzakelijke documenten. 

 

5. Behandelen financiële ondersteuning werkgroep VVV 

De werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek heeft ter dekking van de onderhoudskosten een bijdrage van  

€250,- aangevraagd. Deze bijdrage wordt toegekend. 

 

6. Werkgroep groen: bespreken groenplan 2011/2012 (inclusief plan boomplant dag) 

Op verzoek van Rein Verhoeven wordt dit agendapunt verschoven naar de dorpsraadsvergadering van 11 

oktober 2011. 

 

7. Algemene informatie: · 

7.1 Invulling werkbezoek burgemeester aan Vierlingsbeek. 

Een werkgroep bestaande uit Huub, Juul en Vincent gaan een voorstel voor het werkbezoek 

uitwerken. 

7.2 Terugkoppeling bomenkap Vlasakker en omgeving. 

Op 30 augustus 2011 hebben Ben, Rein, Rob en twee bewoners met Jan van Dinther 

(gemeenteambtenaar) de situatie van de overlast van de bomen in Vlasakker en omgeving 
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bekeken. Hierbij is vastgesteld welke bomen wel/niet gekapt moeten worden. Tevens is 

aangegeven waar het trottoir door wortelopdruk hersteld moet worden. Op enkele plaatsen, waar 

de bomen gekapt worden, wordt voorgesteld om herplant te laten plaatsvinden. 

Jan van Dinther zal dit verder binnen de gemeente bespreken en zodra het besluit definitief 

vaststaat, vindt hierover terugkoppeling plaats.  

7.3 Studiedag jeugd betrekken bij dorps- en wijkontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. 

Doordat de uitnodiging in de vakantieperiode is ontvangen, is hier geen vervolg aan gegeven. 

7.4 Terugkoppeling klankbordgroep structuurvisie gemeente Boxmeer (Wim Geurts). 

Wim meldt dat het plan voornamelijk de boerenbedrijven aangaat. 

7.5 Terugkoppeling bespreking ondernemingsplan Wonen Vierlingsbeek (Bram/Vincent). 

I.v.m. het afwezig zijn van Bram, wordt dit punt verschoven naar de volgende 

dorpsraadsvergadering.  

7.6 Ontwerpbestemmingsplan landgoed Hattert. 

Wordt niet behandeld, is mogelijk door de provincie niet goedgekeurd. 

7.7 Ingaan op uitnodiging “Regionale bijeenkomst ‘leefbaarheid: het webeffect!, netwerken van de 

toekomst’". 

Hiervoor bestaat geen belangstelling. 

7.8 Ontvangen informatie betreffende de openbare Burgerparticipatieraad (BPR). 

Door omstandigheden wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende dorpsraadsvergadering. 

7.9 Ontvangen informatie betreffende sloop voormalige gemeentewerf Vierlingsbeek. 

De gebouwen worden gesloopt. Daar er voorlopig niet gebouwd gaat worden, wordt er op het 

perceel gras ingezaaid. 

 

8. Stand van zaken bibliotheek Vierlingsbeek: 

De bibliotheek is op 2 september 2011 onder de nieuwe naam “Bibliobeek” officieel heropend. Het was 

een geslaagd openingsfeest. Dit was trouwens de eerste geslaagde vuurdoop voor onze nieuwe 

voorzitter. Het bezoek in de eerste week is bovenverwachting, ook hebben zich nieuwe leden aangemeld. 

De beschikbare vrijwilligers doen hun uiterste best om alles vlotjes laten verlopen. Dit stemt de stichting 

positief voor de toekomst. Financieel is nog niet alles rond, hieraan wordt nog hard gewerkt. Suggesties 

voor aanvullende inkomsten zijn van harte welkom. 

 

9.  W.v.n.t.t.k. 

Bezoek wethouder Ronnes donderdag 15 september a.s. i.v.m. gemelde overlast (snelheid e.d.) door de 

bewoners van de Staaiweg. Huub en Frans zullen aanwezig zijn bij dit bezoek. 

Tevens zal het probleem van de parkeeroverlast tijdens voetbalwedstrijden en te weinig verlichting bij het 

nieuwe voetpad in Soetendaal aangekaart worden. 

 

10. Bespreking Actiepunten: 

- Het actiepunt “Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren”. Geertjan zal navraag doen bij de 

notaris over de status. 

- Het actiepunt “Brief naar gemeente met verzoek een grotere of meerdere afvalbakken op het Vrijthof te 

plaatsen”, is uitgevoerd. Reactie gemeente er worden drie nieuwe zwarte afvalbakken geplaatst. Waarvan 

twee op de oude plaatsen en een voor de bibliotheek. Het actiepunt kan vervallen. 

Het actiepunt “invullen en inleveren aanvraagformulier financiële ondersteuning t.a.v. Grillzz”, hierop is 

Wim aangesproken om zo spoedig mogelijk het formulier in te vullen. Geen formulier, dan ook geen 

subsidie. 

- Het actiepunt “Plan maken voor het bezoek van de burgemeester aan Vierlingsbeek. Hiervoor is een 

werkgroep samengesteld. 

- Het actiepunt “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” wordt 

door Rob met spoed opgepakt. Aanvulling van de vergadering mogelijk kan er vanuit het 

leefbaarheidsfonds een AED in het Joffershof worden geplaatst. Met het bestuur van het Joffershof 

bespreken i.v.m. de bediening c.q. instructie van de AED. 

- Het actiepunt “Evaluatie regeling financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsfonds” moet als apart 

agendapunt op de eerst volgende dorpsraadsvergadering opgevoerd worden. Het actiepunt kan vervallen. 

- Het actiepunt ” Marcelino Thuis n.a.v. zijn e-mail uitnodigen voor de eerst volgende 

dorpsraadsvergadering”, is uitgevoerd. Het actiepunt kan vervallen. 

- Het actiepunt “Wim Geurts aanmelden voor de bijeenkomst structuurvisie gemeente Boxmeer op 29 juni 
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2011”, is uitgevoerd. Het actiepunt kan vervallen. 

- Het actiepunt “Verzoek aan de gemeente voor een parkeerverbod op Soetendaal ter hoogte van het 

voetbalveld”, dit punt wordt even aangehouden. Wachten op reactie gemeente n.a.v. bezoek wethouder 

Ronnes op 15 september jl. 

- De overige actiepunten zijn nog in behandeling. 

 

11. Rondvraag 

- Wim Geurts vraagt of er al meer bekend is over de bomenkap en herplant op Soetendaal. Antwoord: 

De dorpsraad heeft hierover geen informatie meer ontvangen. 

- Wim Verhofstad meldt dat binnen de werkgroep "Wat zij beleefde" contact is gezocht met de 

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Vierlingsbeek-Groeningen om te kijken of we een 

avond kunnen organiseren waarbij mensen uitgenodigd worden om hun eigen verhalen op te 

schrijven voor met name hun eigen familie (kinderen, klein kinderen, neven/nichten etc.). De 

werkgroep zou dan graag enkele verhalen hieruit willen gebruiken om voor de gemeenschap 

vast te leggen. 

Verder is de werkgroep 4 mei benaderd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei om een kort 

artikel te schrijven over de projecten die de werkgroep uitgevoerd heeft. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 11 oktober 2011 

- 8 november 2011 

- 13 december 2011. 

 

 

Uitstaande acties: 

DB: Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren. 

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. 

Frans: Verzoek aan de gemeente voor een parkeerverbod op Soetendaal ter hoogte van het 

voetbalveld. 

WG wandelpaden: Onderzoeken of het dorpsommetje aan de noordkant gerealiseerd kan worden met het recht 

van overpad in overleg met de grondeigenaren. 


