Dorpsraadvergadering
Datum: 13 november 2012
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Juul de Bont, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Rob Smeets,
Wim Verhofstad, Geertjan van Groenland, Bram Verstegen, Theo Achten, Martien Hermans,
Frans Fleuren (BPR), Gerrie Schaeffers (BPR), Anja Vereijken (BPR)

Afgemeld:

Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Rein Verhoeven

1.

Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.

2.

Uitleg en toelichting BPR door leden van de BPR
Op verzoek van de dorpsraad zijn drie leden van de BPR aanwezig om een nadere toelichting te geven van
hun werkzaamheden.
BPR = Burgerparticipatieraad van de gemeente Boxmeer is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied
van welzijn, sociale zaken en leefbaarheid. Thema's zijn o.a. : sociale samenhang, welzijn en zorg, cultuur en
sport, vrijwilligers en subsidies, mantelzorgers, ondersteuning van sociaal zwakkeren, minimabeleid, jeugd,
mensen met een verstandelijke beperking, allochtonen, kwetsbare burgers, informatie en communicatie m.b.t.
de genoemde thema’s. De BPR van de gemeente Boxmeer bestaat uit burgers, die kennis hebben van
bovengenoemde thema’s.
De BPR bestaat op dit moment uit 4 commissies, ook wel kamers genoemd; n.l.:
1.
Kamer A: Ouderen, Mantelzorg en Allochtonen
2.
Kamer B/D: Jeugd en Gezin, Klantondersteuning
3.
Kamer C: Voorzieningen en Diensten
4.
Kamer E: Communicatie en Borging.
De hoofdtaak bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad. Op basis van
een beleidsnota (gereed en/of in voorbereiding) worden de adviezen opgesteld.
Om zo vroeg mogelijk op de hoogte te zijn welke wijzigingen in de regelgeving gaan optreden, is er eenmaal
per maand een overleg met de beleidsmedewerkers van Sociale Zaken van de gemeente. Daarnaast is er
eens per kwartaal een overleg met de wethouder(s). De BPR heeft tenminste 3* per jaar een algemene BPRvergadering. Ook anticiperen de mensen van de BPR op wetswijzigingen vanuit Den Haag en/of provincie met
consequenties voor het werk (uitvoering) van de gemeenten.
Daar de BPR en wijk- en dorpsraden elkaar kunnen aanvullen, is het belang dat de BPR en de wijk- en
dorpsraden in de toekomst gaan samenwerken.
In januari 2013 krijgen wij een terugkoppeling van de BPR of de samenwerking structureel geregeld gaat
worden. Een lijst van onderwerpen, die door de BPR in behandeling zijn, ook beschikbaar stellen aan de wijken dorpsraden. Mogelijk zijn er onderwerpen, waarbij de wijk- en dorpsraden een belangrijke rol kunnen
spelen.
Voor meer info zie: www.bprboxmeer.nl

3.

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

4.

Bestuursaangelegenheden
Geen bijzonderheden.

5.

Algemene informatie: ·
5.1
Terugkoppeling evaluatie Integraal Beheerplan Openbare Ruimte d.d. 22 oktober 2012.
Rob en Sjaak zijn naar de bijeenkomst van de evaluatie IBOR geweest. Wethouder Hendriks gaf aan
dat er meer deelname gewenst is. De huidige deelnemers (wijkraad Boxmeer-centrum, dorpsraad

5.2
5.3
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5.5
5.6

5.7

Holthees, dorpsraad Rijkevoort en dorpsraad Oeffelt) zijn zeer positief over het bereikte resultaat. In
het begin bij de overname van IBN wel extra werkzaamheden moeten verrichten. Wijkraad Boxmeercentrum geeft aan dat het veel werk is.
Voor de opstart van de werkzaamheden stelt de gemeente eenmalig € 500, - voor de aanschaf van
onderhoudsmiddelen beschikbaar. De uitgevoerde werkzaamheden worden regelmatig door een
gemeenteambtenaar gecontroleerd.
De dorpsraad heeft een oproep in Globaal geplaatst om in Vierlingsbeek ook een IBOR-project op te
starten. Tot op heden heeft de Dorpsraad nog geen reactie mogen ontvangen.
Brief van tweede ronde”Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten”.
In Vierlingsbeek zijn er geen panden aanwezig, die voldoen aan de gestelde criteria.
Opmerkingen herstel fietspad Udo de Boyestraat.
Er is een e-mail met constateringen m.b.t. het herstel van het fietspad naar de gemeente gestuurd.
Hierop is tot op heden geen reactie gekomen.
Regelmatig controleren hoe het gesteld is met het fietspad.
Mededelingenkast Dorpsraad.
N.a.v. de verbouwing van de Plus supermarkt is de mededelingenkast ook op kosten van de Plus
Verbeeten opnieuw geschilderd. De achterwand van de kast is versleten. Een verfraaiing van de kast
zou op zijn plaats zijn. Suggesties hiervoor zijn welkom. Daar Geertjan alleen de beschikbare
informatie in de kast ophangt, is het handig als er meerdere mensen zijn die de kast van informatie
kunnen voorzien. Vincent geeft aan dat hij dat wel op zich wil nemen.
De mededelingenkast en het gebruik hiervan via Globaal onder de aandacht van de bewoners van
Vierlingsbeek brengen.
Enquête Vereniging Kleine Kernen.
Geertjan heeft op verzoek van de VKKNB de enquête ingevuld.
Uitnodiging BrabantLab zaterdag 17 november 2012.
Daar wij een aantal wensen (visie dorpsraad) hadden ingestuurd, werd het op prijs gesteld dat er
mensen van de dorpsraad aanwezig zijn bij het BrabantLab.
Huub en Frans hebben zich hiervoor aangemeld.
Brief gemeente m.b.t. het voorbestemmingsplan “Vierlingsbeek”.
De door ons ingestuurde opmerkingen zijn in het plan verwerkt.
Verder geen bijzonderheden.

6.

W.v.t.t.k.
Uitnodiging bijeenkomst werkgroep “Behoud St.Willibrorduskerk Zeilberg” uit Zeilberg via de
actiegroep KomOpPlo. Wij hadden aangegeven niet aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Wel hadden
wij gevraagd om het verslag van deze bijeenkomst. Dit verslag met meerdere documenten is inmiddels
ontvangen. Deze documenten zijn ook doorgestuurd naar de initiatief groep “Open de Kerk” (Peter
Verdijk).
De twee aansluitingen voor de kerstverlichting op het Vrijthof zijn inmiddels aangebracht.
Op 15 november a.s. organiseert het CDA het debat “buitengebied van de gemeente Boxmeer”.
Geertjan zal hierbij aanwezig zijn.

7.

Bespreking Actiepunten:
De actie “Realiseren 7*24 uur beschikbaarheid AED” kan eraf. De AED is geïnstalleerd. Bram zal een
publicatie in Globaal verzorgen. De AED-kast met AED is aangemeld bij www.hartslagnu.nl. Iedereen die een
AED-training heeft gehad kan zich aanmelden op www.hartslagnu.nl.

8.

Rondvraag
Martien Hermans: Indien er een komend jaar weer een Dance Event komt, kan de dorpsraad dan het initiatief
nemen om er voor te zorgen dat er geen geluidoverlast is voor de omwonenden?
Antwoord: Wim Geurts zal de organisatie van het Dance Event benaderen of er een vervolg komt in 2013. Zo
ja, het probleem van de geluidoverlast van het afgelopen jaar aan te kaarten.
Een volgende stap voor de dorpsraad zou kunnen zijn dat zodra de organisatie van het Dance Event een
vergunning aan de gemeente aanvraagt, het maximum aan een toelaatbare geluidsnorm (bv. 80 dB(A)
richting gemeente wordt aangekaart.
Wim Geurts: Heeft geconstateerd dat er in het park aan de Spoorstraat een gleuf voor de afwatering van het
hemelwater (overstort) t.b.v. het nieuwe wooncomplex aan de Merletgaarde is gemaakt. Hierover heeft geen
berichtgeving plaatsgevonden. Dit was ook niet bekend ten tijde van de aanvraag van de noodzakelijke
bouwvergunning.
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Wim Geurts: Maakt zich zorgen over de wildgroei van houten erf afscheidingen bij het nieuwe wooncomplex
aan de Merletgaarde.
Antwoord: De heer Strijbosch van Wonen Vierlingsbeek uitnodigen voor een van de komende
dorpsraadsvergaderingen om het punt van de erf afscheidingen te bespreken.
Bram Verstegen: Meldt dat er bij Plus Verbeeten schermen hangen, die door verenigingen en andere
instanties gebruikt kunnen worden voor het promoten van hun activiteiten. De activiteiten kunnen bij Jan
Verbeeten (e-mail: jan.verbeeten@plusverbeeten.nl) aangemeld worden.
Ben Bloemberg: Het wandelpad bij d’n Ezelshemel is opgeknapt. Door de slechte weersomstandigheden is
het karwei nog niet klaar. Er wordt nieuwe datum geprikt om het karwei af te maken. Dank gaat uit naar de
gebroeders van Rens, die de mensen in hun schuur i.v.m. het slechte weer lieten schuilen. Tevens kregen de
mensen gratis koffie aangeboden.
Juul de Bont: Naar aanleiding van de werkzaamheden bij de Molenbeek verkeert het fietspad in de
Grotestraat, nabij de watermolen, in een slechte staat.
Antwoord: Probleem aanmelden op de site van gemeente bij Meldpunt Openbare Ruimte.

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

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

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.

Wim Geurts:

Bij de organisatie van het Dance Event navragen of dit in 2013 weer wordt georganiseerd.
Zo ja, dan het probleem van de geluidoverlast voor de omwonenden aankaarten

Uitstaande acties gemeente:
1.
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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.

