
 
Dorpsraadvergadering 

Datum: 14 februari 2012 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Theo Achten, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Ben 

Bloemberg, Wim Geurts, Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Nico Maree, Eric Verhagen, 

Joop Verbeeten, Sjen Frederix, Willem Weerts, Ellie v.d.Berk, Toon Deenen, Hans Hendriks, 

René Scheffers, Ruud Hendriks 

Afgemeld: Jan Manders, Juul de Bont, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Bram Verstegen  

 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen van harte welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

 

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

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden (o.a. reactie notaris, convenant 2012) 

Op 23 februari 2012 is er een afspraak met notaris Rieff gemaakt om de statuten van de stichting (zonder 

raad van toezicht) vast te stellen. Wij hebben als uitgangspunt de statuten van de stichting dorpsraad 

Overloon genomen. De dorpsraad wordt vertegenwoordigd door Geertjan, Rob en Frans. Het streven is om op 

korte termijn de statuten in het bijzijn van de notaris in een dorpsraadsvergadering te ondertekenen. 

Daarna zal in Globaal bekendheid gegeven worden aan de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek met uitleg van 

de consequenties voor de bewoners van Vierlingsbeek.  

 

4. Algemene informatie: · 

4.1 Reacties bewoners i.v.m. IBOR. 

Tot op heden zijn er van twee inwoners een reactie ontvangen met betrekking tot het IBOR verhaal.  

Sjaak heeft de KBO nog gepolst voor mogelijke medewerking aan het IBOR project. Vanuit de KBO is 

hierover nog geen reactie ontvangen. 

Er zal een brief naar de gemeente uitgaan over de huidige stand van zaken. Hierin zal tevens 

aangegeven worden, dat de dorpsraad voorstelt het pilot-project voor Vierlingsbeek tenminste één jaar 

uit te stellen. 

4.2 E-mail Willem van de Rijdt; muziekevenement Soetendaal. 

Binnen de dorpsraad is weinig bekend over dit muziekevenement. 

De mening van de dorpsraad is dat dit verder geen punt is voor de dorpsraad. 

Het wel/niet verlenen van een vergunning voor dit evenement is een zaak van de gemeente. 

Dit zal door Frans aan Willem medegedeeld worden.  

4.3 Brief aan bewoners ivm bomenkap Vlasakker. 

De bewoners in de Beekstraat, Luciastraat en Vlasakker zijn door de gemeente geïnformeerd over de 

werkzaamheden m.b.t. de bomenkap en noodzakelijk herstelwerkzaamheden aan het trottoir. 

Bij de voorzitter zijn twee reacties van bewoners, die zich niet konden vinden in de uitvoering van het 

plan, binnengekomen. 

De aanleiding van de bomenkap is een brief van de bewoners geweest, waarin aangegeven werd dat 

zij veel hinder ondervonden van de bomen in de Beekstraat, Luciastraat en Vlasakker en daarin 

verzochten om alle bomen te verwijderen. Daar de gemeente niet van plan was om alle bomen te 

kappen, is in overleg met de dorpsraad en een tweetal bewoners een uitgewerkt plan van de gemeente 

m.b.t. de bomenkap besproken. In het plan van de gemeente is gekeken naar de overlast door 

wortelopdruk, de gezondheid van de bomen en de beschikbare ruimte tussen de bomen. Verder vindt 

er ook herplant plaats van bomen, die minder overlast veroorzaken. Tijdens dat overleg zijn er nog wel 

een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd. 

Tijdens de vergadering kwam ook nog de overlast door luis ter sprake. Rob zal bij de gemeente 

informeren of er een mogelijkheid bestaat om de luis te bestrijden. 
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4.4 Werkgroep 4 mei-viering: aanvraag vergunning. 

Voor de jaarlijkse 4 mei-viering heeft de werkgroep weer de noodzakelijke vergunning aangevraagd. 

Dit houdt o.a. in de noodzakelijke verkeersmaatregelen, ondersteuning Boa’s etc. 

4.5 RMB: Landelijke opschoondag zaterdag 10 maart 2012. 

De dorpsraad zal hier geen actie voor ondernemen. 

Deelname hiervan is meer voor de basisschool en JOC. Publicatie van deze dag heeft in de 

weekbladen plaats gevonden. 

4.6 Kerstverlichting Vrijthof. 

Van de gemeente is een brief ontvangen waarin aangegeven is dat de kerstverlichting voor 1 maart 

2012 verwijderd moet worden. Verder heeft men grote problemen met de manier van aansluiten van de 

kerstverlichting op de openbare verlichting. De koppeling van deze verlichting moet uitgevoerd worden 

met toestemming van Enexis en door een gecertificeerde aannemer. Het hangen van de 

kerstverlichting in de bomen op het Vrijthof kan niet zonder toestemming van de gemeente 

plaatsvinden. 

In november 2011 zijn er al problemen ontstaan met de kerstverlichting, daar de bomen op het Vrijthof 

gesnoeid moesten worden. Naar aanleiding van dit probleem heeft eind november 2011 de dorpsraad 

een brief uit laten gaan met het verzoek voor behoud van de kerstverlichting in de bomen op het 

Vrijthof en het verzoek om zelf de bomen te snoeien door een persoon met het TreeWorker Certificaat. 

Tot op heden is er door de gemeente nog niet gereageerd op deze brief. 

Frans zal via Willem van de Rijdt verzoeken om op korte termijn een overleg met de burgemeester te 

arrangeren. In dit overleg moet een voor beide partijen acceptabele oplossing tot stand komen. 

 

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

Frans is door de wethouder Jos de Graaf geïnformeerd over een bijeenkomst op korte termijn betreffende een 

stedenbouwkundig plan m.b.t. het Vrijthof. Hiervoor wordt de dorpsraad en de bewoners rondom het Vrijthof 

uitgenodigd. 

Met betrekking tot deze bijeenkomst is Vincent benaderd door de projectontwikkelaar en hij wist te vertellen dat deze 

bijeenkomst op 7 maart 2012 plaats vindt. In eerste instantie voor de dorpsraad en daarna voor de bewoners. De 

uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden binnenkort verstuurd. 

 

In de vergadering van 10 april 2012 zal Janne Blom; wijkagent Boxmeer Zuid (Vortum-Mullem, Groeningen, 

Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Overloon) aanwezig zijn. Zij wil graag weten wat er speelt in Vierlingsbeek en 

weten waar zij iets voor Vierlingsbeek in kan betekenen. 

 

Ontwikkeling wandel-App: Vanuit de gemeente is een traject geïnitieerd om te komen tot een wandel-App. De 

werkgroep natuur heeft hiervoor informatie opgeleverd en nog een aantal vragen uitstaan bij het uitvoerende bureau. 

Deze vragen zijn tot op heden nog niet beantwoord. 

 

Wateroverlast ommetje Vierlingsbeek-Zuid. Vanuit de gemeente heeft Frans telefonisch bericht gehad, dat zodra het 

weer het toelaat er gewerkt zal worden aan een drainage ter voorkoming van toekomstige wateroverlast. 

 

Bestrijding gladheid: Bij de dorpsraad is een verzoek gekomen om rondom de Merletgaarde met vrijwilligers de 

gladheid te bestrijden. Daar dit feitelijke een taak is van de gemeente maar de gemeente laat het op dit punt afweten. 

Tijdens de vergadering geven een aantal aanwezigen wel aan hun medewerking te verlenen. Frans zal een e-mail uit 

laten gaan om te kijken of er een werkgroep gladheid met een bepaald rooster gemaakt kan worden Voor alsnog 

geldt dit alleen voor de Merletgaarde.  

5. Bespreking Actiepunten: 

- De actie “Statuten en huishoudelijk reglement formaliseren” loopt, afspraak met notaris is gemaakt. 

- De actie “Bedrijven en Johan Broeren benaderen voor aanmelding van de aanwezige AED’s bij AEDalert” 

 loopt. Volharding, Plus en ven Dongen zijn benaderd. Deze mensen zouden zich aanmelden bij AEDalert. 

- De actie “Afspraak maken met notaris Rieff i.v.m. statuten Stichting Dorpsraad” is door Vincent uitgevoerd. 

 Actiepunt komt hiermee te vervallen. 

 

6. Rondvraag 

Toon Deenen: Heeft een opmerking m.b.t. de bomenkap Vlasakker verstuurd naar de voorzitter en daar geen 

reactie vanuit de dorpsraad van ontvangen.  

Door is misverstand tussen de voorzitter en de secretaris is hiermee niets gedaan. Normaal gesproken zal de 

dorpsraad hier wel op ingaan. 
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Wim Geurts: Voor de bieb staan drie dode bomen. Hiervoor dient herplant plaats te vinden. In het gesprek met 

de burgemeester zal dit meegenomen worden. 

Huub Geurts: Op Soetendaal wordt een algeheel parkeerverbod ingesteld. Daar dit meer is en dan er 

omgevraagd is, is hiertegen door de bewoners, dorpsraad, Volharding en de Vier Linden bezwaar 

aangetekend. Binnenkort vindt de hoorzitting van de bezwarencommissie plaats. Daar de dorpsraad hierin 

geen partij is, zal niemand van de dorpsraad aanwezig zijn bij deze hoorzitting. 

Sjaak Verstegen: Sjaak stelt voor om een aparte actielijst te maken voor de uitstaande acties/verzoeken bij de 

gemeente, zodat de dorpsraad weet wat er speelt.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur: 

- 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.  

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

Bram Verstegen: Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED. 

Frans Spiekman: Dorpsraadsleden benaderen voor samenstelling werkgroep gladheid Merletgaarde. 

Rob Smeets: Navragen bij de gemeente of er in de bomen rondom Vlasakker luisbestrijding uitgevoerd kan 

worden. 

Frans Spiekman: Een gesprek met de burgemeester arrangeren met betrekking tot de kerstverlichting op het 

Vrijthof.  


