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

Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Rob Smeets, Wim
Verhofstad, Geertjan van Groenland, Bram Verstegen, Theo Achten, Huub Geurts, Sjaak
Verstegen, Rein Verhoeven

Afgemeld:

Juul de Bont

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
Geen bijzonderheden.

4.

Algemene informatie: ·
4.1
Terugkoppeling BrabantLab VKKNB d.d.17 november 2012.
Huub en Frans zijn naar deze bijeenkomst geweest. Daar wij wensen (visie dorpsraad Vierlingsbeek)
ingediend hadden, moesten wij in een workshop een wens aan de deelnemers van de workshop
voorleggen. Onze wens, die daar behandeld is, was hoe enthousiasmeren wij de inwoners voor de
dorpsraad en dan vooral de jongeren. Tijdens de workshop zijn ons een aantal speerpunten aangereikt
om dat doel mogelijk te bereiken.
O.a.:
- Het aan de bewoners kenbaar maken via de media wat de Dorpsraad tot op heden voor
Vierlingsbeek bereikt heeft. Vier je successen.
- Het netwerk van bekende dorpelingen gebruiken voor het benaderen van inwoners om deel te nemen
aan de dorpsraad.
Dit punt binnen het DB (Huub, Geertjan, Frans) verder uitwerken samen met het punt van Geertjan
(informatieverstrekking aan de (nieuwe) inwoners van Vierlingsbeek.
4.2
Terugkoppeling bijeenkomst leefbaarheid in de lift d.d. 29 november 2012.
Geertjan is samen met Lisette Verploegen naar deze bijeenkomst geweest. Hij vond dat hij zijn tijd
nuttig besteed had. Hij heeft van deze bijeenkomst twee korte verslagen gemaakt. Een van het
ochtendprogramma “leefbaarheid in de lift” en een van het middagprogramma, georganiseerd door
Radius, een workshop over subsidies.
Deze verslagen zijn rond gemaild.
4.3
Collegebezoek 2013.
Wij hebben eerder al een afspraak met de gemeente over het collegebezoek gemaakt. Zodra er
belangrijke punten te bespreken zijn, nodigen wij de daarvoor verantwoordelijke personen van het
college uit. Voorlopig wordt er voor 2013 geen datum gepland.
4.4
Algemene ledenvergadering Vereniging Kleine Kernen 7 januari 2013 te Moergestel.
Wij zullen ons afmelden voor deze vergadering.
4.5
Stand van zaken Wandelnetwerk Boxmeer.
Initiatiefnemer is RMB in samenwerking met de gemeente Boxmeer. Rob is 22 november 2012 naar de
bijeenkomst geweest. Ter plekke zijn de wandelpaden gecorrigeerd. Het is de bedoeling dat binnen
een halfjaar alle wandelpaden bewegwijzerd zijn.
Op 17 december 2012 is er weer een bijeenkomst. Hier worden afspraken gemaakt voor de testlopers.
Deze krijgen mogelijk een kleine vergoeding. Verder worden er nog vrijwilligers gezocht voor het
onderhoud van de wandelpaden.
4.6
Standpunt IBOR vaststellen.
In Globaal heeft een oproep gestaan voor het burgerinitiatief t.a.v. het groenonderhoud in een
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4.13

bepaalde wijk van Vierlingsbeek. Hierop is geen reactie vanuit Vierlingsbeek gekomen.
Frans zal aan de gemeente doorgeven dat er in Vierlingsbeek geen belangstelling is voor het project
IBOR.
Bijeenkomst `wijzigingsbeleid aankondigingbeleid`gemeente Boxmeer d.d. 29 januari 2013.
Geertjan heeft zich in het verleden ingezet voor een gelijkluidend aankondigingbeleid. Hij zal daarom
naar deze bijeenkomst gaan.
Stand van zaken kerstverlichting Vrijthof.
Daar er nog geen vergunning voor de verdere uitbreiding van de kerstverlichting is, zal al de werkgroep
VVV gevraagd worden om een pas op de plaats te maken. Wij gaan eerst een vergunning voor de
verdere uitbreiding van de kerstverlichting op het Vrijthof aanvragen, dit ter voorkoming van problemen
met de gemeente. Ook moeten er afspraken m.b.t. het snoeien gemaakt worden.
Gladheidbestrijding gemeente Boxmeer 2012 – 2013.
Naar aanleiding van een brief van de gemeente, zijn de inwoners van Vierlingsbeek via Globaal
geïnformeerd over het beleid van de gemeente.
Hondenpoep overlast koningsparkje.
Nieuwe inwoners van de appartementen grenzend aan het koningsparkje hebben geklaagd over de
aanwezigheid van hondenpoep in het parkje.
Wim Verhofstad heeft in Globaal een artikel geplaatst betreffende dit probleem. Verder zal Wim via een
huis aan huis enquête in de buurt van het koningsparkje de mensen vragen om met ideeën en/of
oplossingen te komen. Daarna worden de mensen uitgenodigd om het resultaat van de enquête te
bespreken en afspraken te maken, zodat er mogelijk geen overlast van hondenpoep in het
koningsparkje is.
Website Dorpsraad; reactie e-mail Willem van de Rijdt.
Willem geeft in zijn e-mail aan dat er mogelijk geen ondersteuning inclusief financiën vanuit de
gemeente geleverd wordt. Wij moeten ons nu beraden hoe wij de website gaan onderhouden.
Vanuit de dorpsraad Vortum-Mullem een e-mail ontvangen. Hierin staat aangegeven dat zij
onafhankelijk van de gemeente een eigen platform ingericht hebben. Hierin treden op korte termijn
veranderingen in op. Het technisch onderhoud/ hosting gaat over naar een ander bedrijf. Zij willen,
indien daar interesse voor is, hun principe voorleggen aan alle dorps- en wijkraden van de gemeente
Boxmeer. Mogelijk kunnen wij gebruik maken van hun oplossing. Frans zal richting de dorpsraad
Vortum-Mullem meedelen dat wij zeer geïnteresseerd zijn. Zodra wij uitgenodigd worden voor een
informatiebijeenkomst van de dorpsraad Vortum-Mullem, gaan Bram en Geertjan eventueel naar deze
bijeenkomst.
Bestemmingsplan Vierlingsbeek m.u.v. plan “Achter het Vrijthof”.
Bram Verstegen heeft een aantal reacties op papier gezet. Deze worden naar de leden van de
dorpsraad gemaild, zodat iedereen zijn commentaar kan leveren.
Voor 15 januari 2013 moet de reactie(zienswijze) m.b.t. het bestemmingsplan Vierlingsbeek bij de
gemeente ingestuurd zijn. Frans zal dit verzorgen.
Informatieverstrekking aan (nieuwe) bewoners.
Geertjan stelt voor om een informatiemap voor alle nieuwe inwoners samen te stellen. Hierin moet alle
belangrijke informatie voor de bewoners vermeld worden. O.a. winkels, sportverenigingen, ophalen
huisvuil, ophalen oud papier etc.
Dit punt binnen het DB (Huub, Geertjan, Frans) verder uitwerken samen met het punt van hoe
enthousiasmeren wij de inwoners voor de dorpsraad en dan vooral de jongeren. Voorstel is om
eenmaal per jaar een bijlage in Globaal te plaatsen met de betreffende informatie en dit dan huis aan
huis in Vierlingsbeek te verspreiden. Hierover moeten wij nog in overleg met de redactie van Globaal
over de kosten en mogelijkheden.

5.

W.v.t.t.k.
Uitnodiging receptie nieuwjaarsreceptie gemeente Boxmeer op 2 januari 2013 om 17:00 uur.
Vincent en Frans gaan naar de receptie.
Vanuit de dorpsraad Beugen een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met betrekking tot het
behoud van de kerkgebouwen. Vincent en Frans gaan op de uitnodiging in.

6.

Bespreking Actiepunten:
De actie “Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds” hieraan wordt
gekoppeld het herplanten door de gemeente van de gekapte kastanjeboom in het koningsparkje. De
werkgroep groen stelt een brief richting gemeente op.
De actie “In kaart brengen van de pedjes zonder naam”. De oude Schoenendoos heeft een reactie gegeven
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op de naamgeving van de pedjes. Er wordt een overzicht van de pedjes met hun naamgeving op de site van
de dorpsraad geplaatst. Hierdoor worden de inwoners van Vierlingsbeek in de gelegenheid gesteld om
mogelijke wijzigingen op de naamgeving in te dienen.
7.

Rondvraag
Bram Verstegen: Bram is naar demonstratie Shop-court in Beugen geweest. In Beugen wordt een
multifunctionele accommodatie gebouwd. Hierin wordt het gemeenschapshuis gerealiseerd, een kleine
supermarkt en een communicatieruimte. De communicatie ruimte moet een audiovisueel centrum worden met
logistieke dienstverlening door diverse commerciële en niet-commerciële partners. De verwachting van de
initiatiefnemers is dat dit concept een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de kleine kernen.
Het is voorlopig nog een pilotproject. De bedrijven, die gebruik gaan maken van de audiovisuele apparatuur,
moeten dit project bekostigen.
Sjaak Verstegen: Sjaak meldt dat de vistrap bij de watermolen gereed is. Ondanks de bezuinigingen gaat het
project het meanderen van de Molenbeek gewoon door.
Wim Geurts: Wim meldt dat de Bibliobeek wel genomineerd was voor een prijs van het vrijwilligersfonds. Maar
uiteindelijk geen prijs gewonnen heeft.
Geertjan Van Groenland: Geertjan meldt dat hij sinds kort geabonneerd is op de nieuwsbrieven van de
Peelhorst. Verder meldt hij dat de eerste wandelaars aan Happen en Stappen van Bibliobeek hebben
deelnomen. De wandelaars waren zeer tevreden.
Daarnaast stelt Geertjan voor om bij deelname aan workshops e.d. door de deelnemers een kort verslag te
laten maken.
Vincent Gerrits: Vincent meldt dat hij als voorzitter uitgenodigd is voor de talkshow “UUT UT KöPKE van JEU”.
Hij zal zoveel mogelijk promoten waar de dorpsraad bij betrokken is; o.a. 7*24 uur AED, nieuwbouw
Concordia, nieuwbouw gezondheidscentrum, oorlogsmonument, Vrijthof, Kerstverlichting, intermediair tussen
bewoners en gemeente, inrichting Pastoor Janssenstraat, groenbehoud, fietspad Grotestraat, Fietspad Udo
de Boyestraat, diverse wandelpaden, groenonderhoud Domineestraat, hondenproject, 4 mei viering etc.

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

