Dorpsraadvergadering
Datum: 8 november 2011
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Huub Geurts, Jan Manders, Theo Achten, Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Vincent
Gerrits, Juul de Bont, Frans Spiekman, Riny Peeters, Theo Janssen, Harald Siebert, Carel
Bekkers, Joop Verbeeten, Nicole Huibers-Lamers, Harrie Berkvens, P. Peeters, Peter Smits, Leo
Pingen

Gast:

De heer Tolkamp (gemeente Boxmeer)

Afgemeld:

Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Rein Verhoeven

1.

Welkom
Vincent heet de aanwezigen van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering.

2.

Presentatie voorontwerp Bestemmingsplan Vierlingsbeek
De heer Tolkamp van de gemeente Boxmeer presenteert het voorontwerpbestemmingsplan Vierlingsbeek
dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan Vierlingsbeek.
Aanleiding nieuw bestemmingsplan Vierlingsbeek:
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat elk bestemmingsplan binnen een periode van 10 jaar
vanaf de datum van vaststelling opnieuw wordt vastgesteld. Bestemmingsplannen, die voor 1 juli 2008
vastgesteld en ouder dan 10 jaar zijn, moeten voor 1 juli 2013 vervangen zijn. Het geldend
bestemmingsplan Kom Vierlingsbeek is door de gemeenteraad op 10 december 1998. Het huidige
bestemmingsplan is op 15 juni 1999 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
Het nieuwe bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen nieuwe
ontwikkelingen zijn meegenomen in het bestemmingsplan en dat bij de verschillende bestemmingen veelal
gekeken is naar het huidig gebruik en recht. Wel zijn er enkele wijzigingsgebieden opgenomen in het
bestemmingsplan.
De heer Tolkamp heeft deze wijzigingsgebieden verder aangeduid en toegelicht.
Tijdens de vergadering werd door de aanwezige aangegeven dat de huidige bestemming (bedrijf) van de
oude gemeentewerf beter gewijzigd kan worden in groenvoorziening (is reeds gerealiseerd). De heer
Tolkamp kon zich wel vinden in deze opmerking. De dorpsraad zal deze wijziging doorgeven aan B&W.
Verder is er een verschil van mening tussen de gemeente en de aanwezige wat je als de kom
Vierlingsbeek moet beschouwen. Volgens het plan is het spoor de grens van de kom. Verder valt de
Molenweg ook buiten de kom i.v.m. het bedrijventerrein.
Het voorontwerpbestemmingsplan Vierlingsbeek is te raadplegen op de site van de gemeente Boxmeer
(www.boxmeer.nl). Het ontwerp staat onder het kopje actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen.
Tot en met 6 december 2011 kunnen door de bewoners inspraak reacties ingediend worden bij B&W van
de gemeente Boxmeer.

3.

Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering
Bij punt 5a: Bij het meedenken voor de jaarlijkse boomplantdag ontbreekt de naam van Juul de Bont.
Verder geen opmerkingen.

4.

Bestuursaangelegenheden (o.a. reactie notaris, convenant 2012)
De dorpsraad heeft van de notaris de statuten van de stichting ontvangen. Deze zijn naar de leden
gestuurd met het verzoek om op- en/of aanmerkingen naar de secretaris te sturen. Tot op heden zijn er
nog geen reacties ontvangen. Tijdens deze vergadering werd aangegeven, dat een stichting met een raad
van toezicht zwaar wordt aangezet. Juul zal kijken of zij aan statuten kan komen van een stichting zonder

een raad van toezicht.
Door Vincent werden de taken van het DB in het kort toegelicht; n.l.:
- Het DB streeft een zoveel mogelijke transparantie na. Dit betekent dat de leden van de dorpsraad zoveel
mogelijk betrokken worden bij het nemen van besluiten tijdens de reguliere dorpsraadsvergaderingen.
- Daar er tussen de vergaderingen geen tijd is om bepaalde besluiten door te schuiven naar een
dorpsraadsvergadering, moet het DB tussentijds een besluit kunnen nemen. Verantwoording vindt dan
achteraf plaats tijdens de dorpsraadsvergadering.
- Het DB onderhoud de contacten met de diverse instanties (o.a. gemeente).
Daar het leefbaarheidsfonds i.v.m. de bezuinigingen 2012 en verder door de gemeente met 25% verlaagd
wordt, moet het convenant gewijzigd worden. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen hoe deze
wijziging doorgevoerd moet worden; n.l. een volledig nieuw convenant of een aanvulling op het bestaande
convenant (looptijd t/m 2012). De dorpsraad zal richting de gemeente aangeven, dat men ervoor kiest om

het bestaande convenant met behulp van een erratum (met het nieuwe bedrag van het
leefbaarheidsbudget) aan te laten passen.
5.

Vaststellen taak, missie, opzet en werkwijze Dorpsraad
Het DB heeft vastgesteld dat de missie, zoals in 1998 is vastgesteld, nog steeds van toepassing is. De
looptijd (nu 2010) wordt verlengd naar 2015. Hiervoor moet de site van de dorpsraad aangepast worden.
Actie Bram.
Verder moet er in een volgende vergadering gekeken worden naar de actualiteit van de bestaande
werkgroepen. Mogelijk kunnen werkgroepen vervallen of samengevoegd worden.

6.

Bezoek burgemeester 17 november 2011
In eerste instantie werd het initiatief van de Dorpsraad (voorgesteld programma) door de burgemeester
niet op prijs gesteld. Hij wilde met een eigen voorstel voor het dagprogramma komen. Na diverse
telefoontjes heeft de werkgroep het voor elkaar gekregen dat de burgemeester akkoord ging met het door
de werkgroep opgestelde dagprogramma.
Voor de ontvangst van de burgemeester zijn voldoende mensen (Huub, Juul en Vincent) beschikbaar.
Het programma is als volgt:
Bezoeken kinderopvang de Vuurtoren, peuterspeelzaal Pompelientje, basisschool Laurentiushof,
bouwproject Merletgaarde, steunpunt Merlet, de Plus-supermarkt en Bibliobeek. Het bezoek zal om 17:30
uur afgesloten worden in Bibliobeek. De bewoners van Vierlingsbeek worden in de gelegenheid gesteld
om vragen aan de burgemeester te stellen.

7.

Evaluatie regeling financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsfonds
In verband met de beschikbare tijd wordt dit agendapunt verplaatst naar de dorpsraadsvergadering van 13
december 2011.

8.

Algemene informatie: ·
7.1
Terugkoppeling interview Wonen Vierlingsbeek (d.d. 2 november jl.).
De woningcorporatie Wonen Vierlingsbeek moet zich eens in de vier jaar laten visiteren door een
gecertificeerd bedrijf. Tijdens deze visitatie moeten zij verantwoording afleggen voor het gevoerde
beleid. Daar de dorpsraden belangrijke partners zijn voor Wonen Vierlingsbeek, zijn deze
uitgenodigd voor het interview op 2 november 2011. Wonen Vierlingsbeek wil de dorpsraden meer
betrekken bij het opstellen van de beleidsplannen en het ontwikkelen van bouwplannen. De
algemene indruk tijdens het interview was, dat Wonen Vierlingsbeek haar zaakjes op orde had. Wel
werd door de aanwezigen aangegeven dat er meer starterswoningen en grotere woningen tegen
acceptabele prijzen moeten komen.
7.2
Brief betreffende zwerfvuil Vrijthof.
Van de gemeente een brief ontvangen met betrekking tot het zwerfvuil op het Vrijthof. Twee
bestaande gele afvalbakken zijn vervangen door twee zwarte. Tevens is er bij de bank bij
Bibliobeek een zwarte afvalbak bijgeplaatst. Het verzoek voor een extra afvalbak bij de jeu de
boulesbaan is niet ingewilligd.
Verder heeft Joop Verbeeten van de gemeente Boxmeer een sleutel van de afvalbakken, plastic
zakken en een prikstok ontvangen. Hij zal de bakken in de gaten houden, en bij uitpuilen legen. De
gemeente zal na het weekend de zakken komen ophalen. De taak van gemeente bij de heer
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Verbeeten neerleggen lijkt ons geen goede zaak. Dit punt zal nog aangekaart worden bij het
bezoek van de burgemeester aan Vierlingsbeek.
Terugkoppeling ommetje Vierlingsbeek-Zuid.
Het ommetje is vastgesteld en wordt gerealiseerd in overeenstemming met de werkgroep
wandelpaden. De beoogde begroeiing blijft laag en het voorstel van de bank is akkoord. De
bewoners, waar het wandelpad achter langs gaat, zijn door de gemeente geïnformeerd.
E-mail AH van den Brink betreffende de Mariakapel op de Weerd.
De Dorpsraad kan zich vinden in de bewegwijzering naar de Mariakapel.
Daar de kapel op het grondgebied van Maashees ligt, zal Frans de Dorpsraad van Maashees
informeren. Mogelijk zal dit leiden tot een gezamenlijke actie richting de gemeente.
Persbericht nieuwe beleidsplannen gemeente Boxmeer.
De gemeente heeft een persbericht uit laten gaan met de volgende plannen:
- Beleidsplan openbare verlichting 2011-2015
- Speelruimtebeleidsplan 2011-2021
- Kwaliteitsambitie beheer openbare ruimte (IBOR).
Verder werd vermeld dat de wijk- en dorpsraden binnenkort worden uitgenodigd voor een workshop
waarin de plannen verder worden toegelicht.
Fietspad Udo de Boyenstraat; standpunt Dorpsraad vaststellen.
Door een bewoner is de slechte staat van het fietspad aan de gemeente gemeld. Vanuit de
gemeente is het verzoek gekomen hoe het probleem van het fietspad aangepakt kan worden; n.l.:
- Fietspad opknappen, echter niet meer laten strooien.
- Fietspad in strooiroute behouden, echter niet opknappen, met de oneffenheden voor lief nemend.
De Dorpsraad is van mening dat het opknappen van het fietspad tot het regulier onderhoud behoort
en het dus niet zo kan zijn dat er geen onderhoud plaats vindt. Verder wordt er veel gebruik
gemaakt van het fietspad, dus niet strooien is geen optie voor de Dorpsraad. Frans zal de
gemeente uitnodigen voor een overleg waarin het standpunt van de Dorpsraad wordt toegelicht.
Memo AED (Bram).
Op dit moment is geen van de plaatsen met een AED aangemeld bij AEDalert. Eerste actie is om
de mensen te verzoeken om de AED aan te melden bij AEDalert. Verder blijft het probleem dat de
aanwezige AED’s binnen hangen en niet 24/7 bereikbaar zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor
zou kunnen zijn om een AED in het portaal van Bibliobeek en de RABO te bevestigen. Hierbij moet
wel rekening gehouden worden met het beveiligen (camera’s) van de AED.
Leefbaarheidsfonds (subsidie aanvraag VOVG) .
Na enige discussie wordt voor 2011 nog eenmaal de subsidie van € 250,- voor het organiseren van
de kerstmarkt toegekend. Aan de VOVG zal meegedeeld worden dat de subsidie niet voor jaarlijks
terugkerende projecten bedoeld is. Mogelijk moet hiervoor het reglement bijgesteld worden. Wordt
meegenomen bij de evaluatie van het reglement.

9.

W.v.n.t.t.k.
Geen bijzonderheden.

10.

Bespreking Actiepunten:
Er zijn geen actiepunten besproken.

11.

Rondvraag
- Joop Verbeeten geeft aan dat er wel in Boxmeer en Overloon een oplaadpunt voor de elektrische
fietsen zijn, maar deze in Vierlingsbeek ontbreekt. Moet de Dorpsraad geen actie richting de gemeente
nemen?
- Theo Achten meldt dat de wachttijden bij de spoorwegovergangen in Cuijk en Boxmeer verminderd
zijn. Zou dit ook niet voor de spoorwegovergang Spoorstraat moeten gebeuren. Aankaarten bij de
gemeente?
- Theo Achten vraagt naar de actie omtrent de plaatsing van een vangrail aan de Overloonseweg ter
hoogte van Vivara. De dorpsraad heeft dit voor het verkeersveiligheidsplan 2011 bij de gemeente
aangekaart. Op dit moment hebben wij hierover nog geen reactie ontvangen.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2010 in het Joffershof om 20:00 uur:
13 december 2011
10 januari 2012
14 februari 2012
13 maart 2012
10 april 2012
8 mei 2012
12 juni 2012
11 september 2012
9 oktober 2012
13 november 2012
11 december 2012.

Uitstaande acties:
DB:

Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren.

Werkgroep groen:

Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidsfonds.

Bram Verstegen:

Actualiseren (datum aanpassen) van de geplaatste missie op de site van de Dorpsraad.

Juul de Bont:

Statuten van stichtingen zonder raad van toezicht verstrekken aan secretariaat.

Allen:

Inspraakreacties doorgeven aan het secretariaat m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan.

DB:

Bedrijven en Johan Broeren benaderen voor aanmelding van de aanwezige AED’s bij
AEDalert.

4

