Dorpsraadsvergadering
Datum:
11-10-2011
Tijd:
20:00
Plaats:
Joffershof
Aanwezig: Theo Achten, Juul de Bont, Vincent Gerrits, Wim Geurts, Geertjan van
Groenland, Marius Grutters, Jan Manders, Rob Smeets, Rein Verhoeven, Bram
Versteegen,
Gasten: Rob Christiaans (Dienst Landelijk Gebied), Mark Kerkhoff (projectleider) &
Johnny van Keulen (Waterschap AA & Maas) en Marcel ?? (districtskantoor Cuijk).
Afmeldingen: Ben Bloemberg, Huub Geurts, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen
1.
De nieuwe voorzitter, Vincent Gerrits, opent de vergadering en start met punt
punt 3 van de agenda. Geertjan neemt vanwege vakantie van de reguliere secretaris,
de honeurs waar betreffende de notulen.
3.
De projectgroep die de Vierlingsbeekse Beek in behandeling heeft doet zijn
verhaal. De achtergronden voor de aanpassingen worden uitgelegd en aan de hand
van tekeningen en schetsen wordt aangegeven hoe men denkt de Beek in te gaan
richten. Tekeningen betreffende de verwerving van de gronden en de toekomstige
loop van de Beek worden getoond (die zijn ook in Bibliobeek te bekijken).
Aangegeven wordt dat men zo open mogelijk wil communiceren, dat ideeën altijd
welkom zijn en het waterschap zodra er van planfase naar uitvoering overgegaan
wordt nog een keer terug komt bij de dorpsraad. Voor geïnteresseerden wordt
verwezen naar www.aaenmaas.nl
2.
Notulen:punt 6: het groenplan blijkt er niet te zijn. Wel zal volgende week een
integraal Groen Beleidsplan worden behandeld in de gemeenteraad.
4.
De notaris heeft de statuten voor de stichting (afgelopen vrijdag) toegestuurd.
Afgesproken wordt dit integraal door te sturen aan de DR-Leden. DR-leden reageren
hierop elektronisch naar de secretaris (Frans) en het huidig DB rondt dit met de
notaris af.
5.

Zoals eerder aangegeven blijkt het integraal groenplan er nog niet te zijn, we
wachten af.
a. Rein heeft het idee geopperd jaarlijks een boom te planten en kan hier
hulp bij gebruiken. Als start-suggestie een treurwilg in het “vijverpark. Wim
en Marius willen graag meedenken over iedere keer een andere boom en
een ander plek.
b. Binnenkort is de Nationale Boomplantdag waarbij de gemeente Boxmeer
aan mee gaat doen met als hoogtepunt het planten van bomen in Oeffelt,
tevens viering van 70 jarig bestaan van Ebben. Marius weet er meer van.
c. Het is nog steeds de bedoeling dat er compensatie komt voor de gekapte
bomen aan het Soetendael. Kennelijk is hiervoor een plan gemaakt (Igan
Derks?).

6.

Project GRILLZZ lijkt helaas niet te brengen wat door de commissie was
gedacht. De subsidie voor dit project is overigens wel toegekend.
Er moet over gedacht worden hoe we deze subsidievorm voldoende

bekendheid geven (staat integraal op de site). In de gemeentebegroting is
overigens aangegeven dat deze subsidie met 25 % wordt bezuinigd.
7.

a. Werkgroep bezoek burgemeester heeft voorstel gemaakt. Zie Globaal.
b. Op de Staaiweg zal een meting worden gedaan (aantal en snelheid).
Bij het Soetendaal zal parkeerhindervoorziening worden aangebrach
c. Wonen Vierlingsbeek: de werkgroep vindt het plan wat is gepresenteerd
helder, het geeft een goed beeld van de plannen. Wonen Vierlingsbeek
heeft duidelijk aangegeven meer voor de gemeenschap te willen doen
(spreken over € 10000,-- subsidie aan de leefgemeenschappen in het
werkgebied per jaar). Ze zijn ook bezig per dorp een ruimer onderzoek op
te zetten. De dorpsraad gaat hierbij aanhaken.
d. Plannen BPR worden ter kennisgeving gezien.
e. Dorpsommetje: wordt door Juul, Ben en Rob verder opgepakt. Plan is, net
als het beek-plan, in Bibliobeek te bekijken. Hier zullen nog bomen worden
geplant. Marius kijkt mee. Wim geeft aan het jammer te vinden dat er op
het Makkenveld bomen worden geplant … het is toch een veld!!
f. APV - ter kennisgeving.

8.
Vergaderdata zoals voorgesteld op de tweede dinsdag van de maand
voorlopig laten staan. Slechts op 4 data valt dit in een even week (10-01, 12-06, 1311 en 11-12). Over het “voor-“vergaderen door het DB wordt beslist nadat er door de
DR een vergadering is gehouden over de taak, de missie, de opzet en de werkwijze
van de Dorpsraad als zodanig. Afgesproken is dat dit het hoofdonderwerp zal zijn
voor de vergadering van 8 november.
9.

Wvttk & rondvraag:
a. Wim Geurts: Zou het niet mooi zijn om overal in Vierlingsbeek de zelfde
soort banken/tafels te plaatsen als die nu voor de bieb staat? Idee wordt
meegenomen in overleg met Igor.

Uitstaande acties:
DR

Statuten doornemen en commentaar inleveren bij secretaris

BVe Stand van zaken AED’s en voorstel hoe te stimuleren dat de AED’s bereikbaar
zijn en dat er ook in Vierlingsbeek een pool van AED-ers beschikbaar is (met AED
alert systeem). EHBO ziet dit niet als hun taak. Bram Verstegen komt met een
voorstel.
Volgende 5 vergaderdata (Joffershof 20:00 – 22:00):
8 november 2011
13 december 2011
10 januari 2012
14 februari 2012
13 maart 2012

