Dorpsraadvergadering
Datum: 12 juni 2012
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Theo Achten, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Frans
Spiekman, Juul de Bont, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Rein Verhoeven, Wim Verhofstad,
Jan Manders

Afgemeld:

Sjaak Verstegen, Bram Verstegen

1.

Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.

2.

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

3.

Bestuursaangelegenheden
Geertjan en Juul stellen op basis van het ingediende stuk van Geertjan en het commentaar van Juul een
bijgesteld huishoudelijk reglement op. De bedoeling is om het bijgestelde huishoudelijk reglement in de
dorpsraadsvergadering van september 2012 te behandelen.

4.

Voorstel Dorpsraad structurele oplossing fietspad Udo de Boyestraat
De gemeente heeft twee alternatieve voor het oplossen van het probleem van
1. Het huidige fietspad met het huidige materiaal opknappen en het fietspad uit de strooiroute halen.
2. Het huidige fietspad tot aan de Vierlingh opknappen en de fietsers door de Vierlingh laten fietsen, zodat er
gestrooid kan blijven. Dit betekent dat het fietspad vanaf de Vierlingh tot aan de toerit van het tennispark
verwijderd wordt.
De dorpsraad vindt dat beide oplossingen niet acceptabel zijn en doen richting de gemeente het volgende
voorstel m.b.t. het fietspad Udo de Boyestraat:
- Het huidige fietspad moet gehandhaafd blijven, doordat het fietspad intensief gebruikt wordt.
- Het huidige fietspad zodanig herstellen zodat het een volwaardig fietspad wordt. Aanpassing van de
breedte van het fietspad, het gebruik van zwaardere tegels, trottoirbanden in beton leggen, verbeteren
van de ondergrond. Hierdoor kan het fietspad gestrooid blijven worden.

5.

Vervolg pedjes zonder naam
Rob heeft de pedjes in kaart gebracht. Deze nieuwe kaart zal naar de leden van de dorpsraad gemaild
worden. Suggesties voor de naamgeving van deze pedjes kunnen naar Rob of het secretariaat gemaild
worden.

6.

Algemene informatie: ·
6.1
Stand van zaken kerstverlichting Vrijthof (reactie gemeente).
Voor uitbreiding van de kerstverlichting in de bomen op het Vrijthof moet vooraf toestemming bij de
gemeente aangevraagd worden. Afstemmen met de werkgroep VVV.
6.2
Nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gemeente Boxmeer.
Er zijn geen structurele wijzigingen t.o.v. de vorige APV geconstateerd.
6.3
Terugkoppeling partneroverleg.
Tijdens het partneroverleg is de kadernota toegelicht. Er zijn weinig tegenvallers te melden. Zodat er
geen extra maatregelingen (bezuinigingen) genomen moeten worden. Verder was er weinig
commentaar van de aanwezigen.
6.4
Verkeersveiligheidsplan.
De ingediende voorstellen van de dorpsraad zijn niet gehonoreerd door de gemeente. Geertjan zal
n.a.v. van de uitwerking van de gemeente nog een reactie naar de gemeente opstellen.
6.5
Reactie gemeente n.a.v. brief m.b.t. het kappen van de kastanjeboom in het park.
N.a.v. het gestelde in de brief m.b.t. herplant, zal Rein een reactie richting de gemeente opstellen.

7.

Kerksluiting.
Het bisdom heeft een voorgenomen besluit genomen m.b.t. het sluiten van de kerk in Vierlingsbeek.
Daar dit direct invloed heeft op de leefbaarheid van het dorp wordt voorgesteld om te kijken naar de
mogelijkheid om met een aantal mensen uit het dorp (oude kerkbestuur) te kijken wat er nog te redden valt.
Het betreft hier vooral de cultuurhistorische kerkschatten van de oude parochie Laurentius.
Vincent zal een aantal mensen benaderen. Vanuit de dorpsraad zullen Vincent/Frans eventueel Jan
gesprekspartner zijn.

8.

W.v.t.t.k.
Er zijn twee verzoeken voor een financiële bijdrage vanuit het leefbaarheidfonds ingediend; n.l.:
1. Week van de goede doelen; startsubsidie van € 250,-. De subsidie wordt toegekend.
2. Buurtvereniging Hart van Beek, subsidie voor een publicatiekast van €200,-. De subsidie wordt toegekend.
De brief van de gemeente m.b.t. de kermissen in de kleine kern wordt in september behandeld.

9.

Bespreking Actiepunten:
- De actie “Bedrijven en Johan Broeren benaderen voor aanmelding van de aanwezige AED’s bij AEDalert” .
Frans heeft een brief met het verzoek om hun AED bij AEDalert aan te melden naar de bedrijven verstuurd.
Hiermee is het actiepunt uitgevoerd. Actiepunt komt hiermee te vervallen.

10.

Rondvraag
Ben Bloemberg: Ben heeft bij de gemeente nagevraagd m.b.t. de breedte van het omgeploegde wandelpad.
Dit heeft niets opgeleverd. Hij zal bij Ingrid Westerlaken (boswachter staarsbosbeheer) navragen hoe breed
de heg moet/kan zijn. Mogelijk kunnen mensen van IVN de heg snoeien, zodat het pad weer goed
begaanbaar is.
Theo Achten: Waarom alleen een plan gladheidbestrijding voor de Merletgaarde? Wij wachten eerst af of er
een plan m.b.t. tot de gladheidbestrijding van de grond komt, voordat er aan uitbreiding gedacht wordt.
Geertjan van Groenland: Geertjan meldt dat de veehouderij € 1,2 miljoen voor de actie Alpe d’HuZes heeft
ingebracht.
Wim Geurts: Door een voorstel om een opklapbare kiosk door de dorpsraad te laten maken en daarna te
verhuren aan de verenigingen. Wim maakt een plan.

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur:
11 september 2012
9 oktober 2012
13 november 2012
11 december 2012.
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Uitstaande acties:
Geertjan van Groenland: Opstellen huishoudelijk reglement. Geertjan samen met Juul doen een voorstel.
Nogmaals behandelen: 11 september 2012
Werkgroep groen:

Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds.
Behandelen: september/oktober 2012

Bram Verstegen:

Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED.
Behandelen: Laten staan totdat de AED geïnstalleerd is.

Allen:

Samenstellen werkgroep gladheidbestrijding Merletgaarde. (actiepunt in het najaar weer
oppakken).
Behandelen: oktober/november 2012

Geertjan:

In kaart brengen van de pedjes zonder naam.
Behandelen: Na actualisering door Rob en commentaar van de leden nogmaals
behandelen.

Vincent Gerrits:

Actiegroep formeren m.b.t. de kerksluiting Vierlingsbeek.

Uitstaande acties gemeente:
1.

Verkeersveiligheidsplan. De dorpsraad heeft informatie aangeleverd voor het verkeersveiligheidsplan. Tot op
heden nog geen reactie van de gemeente ontvangen.
Datum aanmelding:
13 mei 2010

2.

Fietspad Udo de Boyestraat. De gemeente heeft toegezegd dat er een spoedreparatie uitgevoerd gaat
worden. De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd.
Datum aanmelding:
9 november 2011 / 14 juni 2012 (nieuwe brief)

3.

Problemen kerstverlichting: Verzoek om de kerstverlichting op het Vrijthof in de bomen te laten hangen.
De kerstverlichting mag blijven hangen onder voorbehoud dat de bomen op kosten van de dorpsraad
gesnoeid worden. Verder worden er op kosten van de dorpsraad twee aansluitpunten door Enexis aangelegd.
Datum aanmelding:
30 november 2011

4.

Wateroverlast ommetje Vierlingsbeek. De gemeente heeft toegezegd dat er een drainage aangebracht wordt.
De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd.
Datum aanmelding:
1 februari 2012

5.

Reacties stedenbouwkundig plan “Achter het Vrijthof”. De brief met bijbehorende kanttekeningen is verstuurd.
Datum aanmelding:
21 maart 2012
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