Dorpsraadvergadering
Datum: 11 september 2012
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Theo Achten, Rob Smeets, Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Juul de Bont, Ben Bloemberg,
Wim Geurts, Wim Verhofstad, Bram Verstegen, Martien Hermans, Frans van Benthum

Afgemeld:

Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Sjaak Verstegen, Rein Verhoeven

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 hebben op basis van de statuten vastgesteld, dat het niet noodzakelijk is om er een
huishoudelijk reglement op na te houden. Voor de zekerheid dit afstemmen met notaris Rieff. Actie: Frans

4.

Vervolg pedjes zonder naam
Rob heeft de pedjes in kaart gebracht. De lijst met namen wordt doorgelopen. Ben noteert de suggesties
vanuit de vergadering. Ben zal de naamgeving van de pedjes afstemmen met de “Oude Schoenendoos”.
Daarna worden de namen van de pedjes definitief in een volgende vergadering vastgesteld.

5.

Algemene informatie: ·
5.1
Vervolg kerstverlichting Vrijthof (aanvraag toestemming uitbreiding kerstverlichting).
Frans zal bij de werkgroep VVV (Joop Verbeeten ) navragen in welke bomen nog kerstverlichting
aangebracht moet worden, zodat de vergunning aangevraagd kan worden.
5.2
Burgerparticipatieraad (BPR).
Tijdens deze vergadering kan geen significant verschil tussen de BPR en Dorpsraad vastgesteld
worden. Voorstel is om iemand van de BPR uit te nodigen om de werkzaamheden van de BPR toe te
lichten. Actie: Frans
5.3
VKK; Themabijeenkomst Armoedebestrijding op het platteland.
Vanuit de leden van de dorpsraad is er geen belangstelling voor het bijwonen van deze
themabijeenkomst.
5.4
Stand van zaken fietspad Udo de Boyestraat.
Donderdag 20 september a.s. hebben Vincent, Sjaak en Frans een overleg met wethouder Hendriks
betreffende het fietspad.
5.5
Voorstel vergaderdatums 2013.
e
De vergadering is er unaniem voor om de vergadering op de 2 dinsdag van de maand om 20:00 uur te
houden. Frans stemt dit af met het Joffershof.
5.6
VVKNB: BrabantLab (leefbaarheid kleine kernen) suggesties voor 30 september 2012.
Voorstel vanuit de vergadering is de visie van de Dorpsraad Vierlingsbeek als suggestie in te sturen.
Actie: Frans

6.

W.v.t.t.k.
Sluiting kerk.
In een bijeenkomst van de initiatiefgroep “Open de kerk” heeft Jan Manders het voorstel gedaan om
aan de hand van een enquête het draagvlak voor de eredienst in de kerk van Vierlingsbeek te
behouden te peilen.
Gesprek wethouder de Graaf betreffende het plan “Achter het Vrijthof”.
De communicatie over dit plan verdient geen schoonheidsprijs. Door de projectontwikkelaar zijn zonder
overleg met de gemeente toezeggingen aan de bewoners gedaan, die door de gemeente niet
geaccepteerd zijn. Het concept stedenbouwkundig plan”Achter het Vrijthof”, zoals dit gepresenteerd is
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7.

in de laatste bijeenkomst in Concordia blijft overeind. Dit wordt nu verder uitgewerkt door de gemeente
en zal na verwachting in het voorjaar 2013 in de gemeenteraad behandeld worden.
Alle mensen, die schriftelijk gereageerd hebben op het concept stedenbouwkundig plan “Achter het
Vrijthof”, krijgen op korte termijn een schriftelijke reactie van de gemeente.
IBOR (zelfwerkzaamheid groenonderhoud).
Op 22 oktober 2012 is er een evaluatie van de zelfwerkzaamheid groenonderhoud van een aantal
raden (Boxmeer Centrum, Holthees, Oeffelt en Rijkevoort). Het voorstel is om met een afvaardiging
van de dorpsraad hier na toe te gaan. Rob geeft aan hiervoor interesse te hebben. Bij Sjaak navragen
of hij ook interesse heeft.

Bespreking Actiepunten:
- De actie “Opstellen huishoudelijk reglement” blijft nog staan tot er duidelijkheid is van notaris Rieff.
- De actie “Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED” blijft nog staan. Op dit moment wordt er gewerkt aan
de installatie van de geleverde kast voor de AED.
- De actie “In kaart brengen van de pedjes zonder naam” wordt voortgezet door Ben.
- De uitstaande actie van de gemeente “Wateroverlast ommetje Vierlingsbeek”is afgerond. De noodzakelijke
drainage is aangebracht. De uitstaande actie van de gemeente kan vervallen.
- De uitstaande actie van de gemeente “Verkeersveiligheidsplan” is uitgevoerd. Gemeente heeft ons het
nieuwe verkeersveiligheidsplan toegestuurd met een uitleg dat er met de opmerkingen van Vierlingsbeek
niets gedaan is en ook hoefde te worden gedaan omdat er nog steeds geen ongelukken zijn gebeurd. We
zijn het er wel niet mee eens maar de gemeente heeft afgerond. De uitstaande actie van de gemeente kan
vervallen.

8.

Rondvraag
Bram Verstegen: Mogen de statuten van de Dorpsraad op de site van de Dorpsraad geplaatst worden.
Antwoord: Dit is een goed voorstel. Mogelijk kan het verhaal van Geertjan in Globaal daarbij geplaatst worden.
Frans zal dit met Geertjan afstemmen.
Wim Geurts: Het bruggetje in het park tussen de Spoorstraat en de Molenweg is onverwachts afgesloten.
Navragen bij de gemeente wat de reden is en of er herstelwerkzaamheden gepland zijn. Actie: Frans
Martien Hermans: Is het Dance Event, dat voor de buurtbewoners geluidsoverlast heeft bezorgd, afgestemd
met de Dorpsraad? De Dorpsraad is hierover wel geïnformeerd door de gemeente. De toekenning van een
vergunning heeft mogelijk in de krant gestaan.
Frans van Benthum: De vuilnisbakken op het Vrijthof zijn regelmatig vol. Kunnen deze niet vaker geledigd
worden door de gemeente? Antwoord de Dorpsraad heeft dit in het verleden al aangekaart bij de gemeente.
Er is toen een extra vuilnisbak geplaatst. De gemeente ledigt deze vuilnisbakken maximaal eenmaal per
week.
Hierover is afgesproken dat Plus Verbeeten er ’s avonds (of soms vaker) voor zorgt dat de afvalbakken
worden geleegd. Recent dit nog weer een keer bij de bedrijfsleiding onder de aandacht gebracht. Gemeente
doet het inderdaad maar een keer per week wat veel te weinig is. Voorstel zou kunnen zijn, doe het dan maar
niet en kom een keer per week de grijze zakken ophalen. De Dorpsraad (Geertjan) zal dit met Piet/Joop nog
een keer opnemen.
Frans van Benthum: Wie stelt de prijzen van de kermisattracties vast? Antwoord: De dorpsraad heeft hier
geen invloed op. Mogelijk worden de prijzen door de kermisexploitanten in overleg met de gemeente
vastgesteld.
Frans van Benthum: Hij heeft een overzicht hoe de afvalstoffenheffing is vastgesteld. Daarop komen twee
posten (zwerfvuil en zwerfafval) voor. Hij zou graag weten wat het verschil is tussen zwerfvuil en zwerfafval.
Wim Verhofstad: De totstandkoming van de levensverhalen van de ouderen gaat te lang duren. De werkgroep
4 mei gaat in samenwerking met de “Oude Schoenendoos” via thema’s de verhalen bij de ouderen los te
weken.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2012 in het Joffershof om 20:00 uur:
9 oktober 2012
13 november 2012
11 december 2012
8 januari 2013
12 februari 2013
12 maart 2013
9 april 2013
14 mei 2013
11 juni 2013
10 september 2013
8 oktober 2013
12 november 2013
10 december 2013
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Uitstaande acties:
Geertjan van Groenland: Opstellen huishoudelijk reglement. Geertjan samen met Juul doen een voorstel.
Actiepunt is feitelijk afgewerkt, maar blijft staan totdat er duidelijkheid is van de notaris. Zie
actiepunt “Bij notaris informeren of een huishoudelijk reglement noodzakelijk is”.
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

Ben Bloemberg:

In kaart brengen van de pedjes zonder naam.
Behandelen: Na actualisering door Ben en afstemming met de “Oude Schoenendoos”
nogmaals behandelen.

Frans Spiekman:

Bij notaris informeren of een huishoudelijk reglement noodzakelijk is.

Frans Spiekman:

Navragen bij de werkgroep VVV welke bomen in aanmerking komen voor uitbreiding van
de kerstverlichting, zodat de vergunning aangevraagd kan worden.
De werkgroep VVV moet ook zorgen voor het snoeien van een aantal bomen met
verlichting in het najaar zoals afgesproken is met de gemeente. Verder moet aan de
gemeente (de heer van Dinter) van de persoon, die de bomen gaat snoeien, het
Treeworker certificaat getoond worden.

Frans Spiekman:

Iemand van de BPR uitnodigen voor de dorpsraadsvergadering om toelichting te geven
van de werkzaamheden van de BPR.

Frans Spiekman:

Vergaderdatums voor 2013 vastleggen bij ’t Joffershof.

Frans Spiekman:

De visie van de dorpsraad insturen richting BrabantLab (VVKNB).

Frans Spiekman:

Bij de gemeente navragen wat er met het afgesloten bruggetje in het park tussen
Molenweg en Spoorstraat gaat gebeuren.

Uitstaande acties gemeente:
1.

Fietspad Udo de Boyestraat. De gemeente heeft toegezegd dat er een spoedreparatie uitgevoerd gaat
worden. De spoedreparatie is uitgevoerd. Daarnaast hebben wij een voorstel ingediend voor een structureel
herstel van het fietspad. Hierover is op 20 september 2012 een overleg met wethouder Hendriks.
Datum aanmelding:
9 november 2011 / 14 juni 2012.

2.

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
Datum reactie gemeente: 7 februari 2012 / 24 april 2012.
Voor verdere uitbreiding kerstverlichting moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

3.

Reacties stedenbouwkundig plan “Achter het Vrijthof”. De brief met bijbehorende kanttekeningen is verstuurd.
Datum aanmelding:
21 maart 2012
De gemeente heeft toegezegd dat wij schriftelijk geïnformeerd worden over de ingediende kanttekeningen
van de dorpsraad en of deze wel/niet verwerkt zijn in het concept stedenbouwkundig plan.
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