Dorpsraadvergadering
Datum: 13 december 2011
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Huub Geurts, Jan Manders, Theo Achten, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Juul de
Bont, Frans Spiekman

Gasten:

Mevrouw Bosch en mevrouw van de Ven

Afgemeld:

Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Rein Verhoeven, Bram Verstegen, Wim Verhofstad

1.

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

2.

Actie tot gezamenlijke collecte landelijke goede doelen
Mevrouw Bosch en mevrouw van de Ven hebben het plan opgepakt om voor alle landelijke goede doelen
te komen tot één collecte in het voorjaar. Zij willen deze collecte onder de auspiciën van de dorpsraad
uitvoeren. Dit houdt in dat de dorpsraad toezicht houdt op de ingezamelde bedragen en deze bedragen
overmaakt naar de goede doelen. Huub Geurts (penningmeester dorpsraad) heeft toegezegd deze taak
op zich te nemen. De dorpsraad ondersteunt deze actie.
Een gelijksoortige actie vindt al in diverse plaatsen (Holthees, Venray) plaats. Daar is men zeer te spreken
over deze manier van inzamelen. Opbrengst is zelfs groter.
Beide dames zijn op dit moment druk doende om een werkgroep samen te stellen voor deze actie. Alle
coördinatoren van de goede doelen in Vierlingsbeek en/of Groeningen worden uitgenodigd om deel te
nemen aan deze actie en zitting te nemen in deze werkgroep.
De inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen worden geïnformeerd via Globaal en mogelijk Boxmeers
Weekblad.
Voordat de collecte plaats gaat vinden worden de inwoners met een formulier geïnformeerd over de
collecte. Op dit formulier staan dat de landelijke goede doelen waar de collecte betrekking op heeft. De
inwoners kunnen op het formulier aangeven hoeveel geld er per goed doel beschikbaar gesteld wordt.
Hierdoor kan het totale ingezamelde bedrag met een verdeel sleutel (op te maken uit de ingevulde
formulieren) naar de goede doelen overgemaakt worden.

3.

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

4.

Bestuursaangelegenheden (o.a. reactie notaris, convenant 2012)
Juul zal zo spoedig mogelijk van de verschillende stichtingen de statuten beschikbaar stellen. Daarna zal
het DB komen tot een besluit hoe met welke statuten wij verder willen gaan. Frans zal op korte termijn een
afspraak met de notaris maken om ons standpunt met betrekking tot de statuten (zonder raad van
toezicht) toe te lichten. De concept statuten worden nog eenmaal in de dorpsraadsvergadering behandeld
(streven is januari). Daarna willen in de daar opvolgende vergadering de statuten formeel maken met
ondertekening in het bijzijn van de notaris.

5.

Actualiseren werkgroepen Dorpsraad
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Vooraf worden de leden door Frans
geïnformeerd over de bezetting van de huidige werkgroepen. Het ligt in de bedoeling om daar waar
mogelijk is werkgroepen samen te voegen en/of laten vervallen.

6.

Terugkoppeling bezoek burgemeester 17 november 2011
Het voorgestelde dagprogramma door de dorpsraad is goed ontvangen. Verder is de dag prima verlopen.
Jammer was wel dat bij de afsluiting van het bezoek in de Bibliobeek weinig inwoners aanwezig waren.

7.

Evaluatie regeling financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsfonds
Jan Manders heeft een nieuw reglement opgesteld. Sjaak deed het voorstel om het reglement op enkele
punten te wijzigen. Jan zal de voorgestelde wijzigingen verwerken.
Zodra het reglement definitief gemaakt is, wordt het in Globaal gepubliceerd. Daarnaast zal het toekennen
van een subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds door de Dorpsraad verder bekend gemaakt moeten
worden.

8.

Algemene informatie: ·
8.1
Brief kerstverlichting Vrijthof in relatie met het snoeien van de bomen.
De bomen op het Vrijthof moesten gesnoeid worden. Dooradat er kerstverlichting in de bomen hing,
konden de snoeiwerkzaamheden niet uitgevoerd worden. Er is een brief naar de gemeente
gestuurd met het verzoek om de bomen onder toezicht van de dorpsraad gesnoeid mogen worden.
Hierover nog geen bericht van de gemeente ontvangen.
8.2
Brief voorbestemmingsplan Vierlingsbeek.
De brief met de voorgestelde wijzigingen door de dorpsraad is tijdig verstuurd naar de gemeente.
8.3
Terugkoppeling beleidsplan openbare verlichting (Sjaak).
Op 9 november 2011 (begroting) zijn de middelen vastgesteld.
Op hoofdpunten komt is het beleid erop gericht dat er alleen verlicht wordt als de verlichting
onmisbaar is voor de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de leefbaarheid en het algemeen
belang. Verder is er een keuze gemaakt om geleidelijk over te gaan naar LED-verlichting.
Verder worden er in Vierlingsbeek in de straten Achter de Heuf en Soetendaal lichtmasten
geplaatst. In de Kreupelstraat worden de armaturen vervangen.
Al met al bestaat de indruk bij Sjaak dat er geen achteruitgang is.
8.4
Terugkoppeling beleidsplan speelruimtebeleidsplan 2011-2021.
De speelruimte zijn verdeeld naar informele en formele speelruimtes. Verder zijn er 3 doelgroepen,
n.l.; kinderen 0 t/m 5 jaar, jeugd 6 t/m11 jaar en jongeren 12 t/m 18 jaar.
Afhankelijk van het aantal kinderen van een doelgroep en de afstand tot de speelruimte wordt
bepaald hoe een speelruimte ingericht moet zijn. Voor Vierlingsbeek houdt dit een aantal
wijzigingen in. Juul en Sjaak kijken samen naar de wijzigingen voor Vierlingsbeek in het beleidsplan
en reageren, indien nodig, naar de gemeente.
Reacties op het speelruimtebeleidsplan moeten voor 15 januari 2012 bij de gemeente ingediend
zijn.

9.

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

10.

Bespreking Actiepunten:
- De actie “Actualiseren (datum aanpassen) van de geplaatste missie op de site van de Dorpsraad” is
door Bram uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen.
- De actie “Inspraakreacties doorgeven aan het secretariaat m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan” is
uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen.

11.

Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

2

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur:
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.

Juul de Bont:

Statuten van stichtingen zonder raad van toezicht verstrekken aan secretariaat.

Huub Geurts:

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

Frans Spiekman:

Afspraak maken met notaris Rieff i.v.m. statuten Stichting Dorpsraad.

Frans Spiekman:

Leden dorpsraad informeren over de bezetting van de huidige werkgroepen.

Allen:

Actualiseren werkgroepen.

Jan Manders:

Bijstellen concept reglement financiële ondersteuning.
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