Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2013
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij de
dorpsraad betrokken was en die in 2013 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden.
Communicatie:
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te verzorgen. De
informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van de dorpsraad
Vierlingsbeek.
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld.
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, geïnformeerd.
In 2013 heeft de dorpsraad besloten om een website voor Vierlingsbeek en Groeningen op te zetten, waar veel
informatie over Vierlingsbeek de activiteiten, verenigingen en bedrijven terug te vinden is.
Op die website komt ook alle informatie, die vanuit de dorpsraad wordt gepubliceerd, te staan. De website is eind
2013 / begin 2014 gemaakt en net voor de carnaval in 2014 online gegaan.
De naam website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Zoals bij een goede website is ook deze website altijd in ontwikkeling, dus heeft u nog suggesties, laat dit weten
via vierlingsbeekgroeningen@gmail.com
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek:
Plan Achter het Vrijthof
Jansen Bouwontwikkeling, eigenaar van de grond achter Concordia en de grond onder en achter de oude
boerderij van Deenen, is de projectontwikkelaar die bezig is met plan ‘Achter het Vrijthof’. De eerste plannen die
door Jansen Bouwontwikkeling gepresenteerd werden, stuiten op veel kritiek o.a. van omwonende en de
Dorpsraad. De kritiek betrof o.a. de hoeveelheid huizen en parkeerplaatsen, gebrek aan groen en speelruimte,
ruimte voor (vracht)verkeer en verkeersstromen. De dorpsraad heeft haar opmerkingen in een officiële reactie
ingediend. Die opmerkingen (en uiteraard ook die van anderen) zijn door Jansen Bouwontwikkeling opgepakt en
samen met de gemeente Boxmeer is er een volledig nieuw plan gemaakt. In dit nieuwe plan zijn de meeste
opmerkingen goed verwerkt. Dat nieuw plan is in 2013 ook goedgekeurd als bestemmingsplan en inmiddels zijn
de eerste 7 huizen ook in aanbouw.
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Commissie wonen van de Dorpsraad Vierlingsbeek heeft in 2013 diverse bijeenkomsten georganiseerd om te
kijken of er animo is om in Vierlingsbeek een CPO-groep op te richten. CPO wordt ook ooit BIEB (Bouwen In
Eigen Beheer) genoemd. Een CPO groep vormt samen de opdrachtgever tot ontwikkeling en bouw van woningen
voor de leden van de CPO groep. Door als collectief opdracht te geven, zijn de aantallen groter en kan er
goedkoper gebouwd worden. Ook zijn er (subsidie) regelingen waar de CPO-groep gebruik van kan maken.
Aangezien er vanaf de eerste bijeenkomst voldoende animo was, zijn er meerdere avonden georganiseerd
waarbij door diverse sprekers meer uitleg aan de diverse facetten van CPO (en bouwen in het algemeen) werd
gegeven. CPO locaties die besproken zijn: Vierlingh/Soetendaal, Hulder (oude gemeentewerf) en Achter het
Vrijthof. De meeste animo was voor de locatie ‘Achter het Vrijthof’ dus voor die locatie zijn de gesprekken en
bijeenkomsten vervolgens opgezet. In 2014 zal duidelijk worden of we inderdaad sprake zal zijn van CPO bouw
op locatie ‘Achter het Vrijthof’.
Dorpsplan
De stichting Wonen Vierlingsbeek heeft in 2013 het initiatief genomen om te komen tot een dorpsplan. Met
ondersteuning van het adviesburea Atrivé en de medewerking van de dorpsraden, de bewoners, de gemeente
Boxmeer en zorgorganisatie Pantein is er een dorpsplan per kern in Boxmeer-zuid samengesteld.
In dit plan zijn o.a. de kansen en bedreigingen geformuleerd. Het plan is terug te vinden op de website
www.vierlingsbeek-groeningen.nl onder Dorpsraad – Dorpsplan.
Op basis van de kansen en bedreigingen voor Vierlingsbeek zijn een aantal werkgroepen gevormd:
Werkgroep gemeenschapshuis
Werkgroep kindcentrum
Werkgroep wonen
Werkgroep dagbesteding en overige activiteiten voornamelijk voor de senioren doelgroep

-

Werkgroep: welkomstpakket

Sommige werkgroepen zijn al actief bezig, andere werkgroepen zullen in de loop van 2014 actief opstarten.
Tijdens de dorpsraadvergaderingen wordt de laatste status per werkgroep besproken.
Werkgroep Verkeer:
In nauwe samenwerking met de gemeente werden verkeersonveilige situatie onder de aandacht gebracht. Aan
de orde is gekomen traject Grotestraat hoek Garage Kusters en Wildeman. Gemeente zijn data aan het
verzamelen om tot de juiste maatregelen te komen.
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek:
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de kerstverlichting rondom kerstmis aan.
Werkgroep groen:
De mensen van de werkgroep hebben een bemiddelde rol gespeeld tussen de Gemeente en bewoners t.a.v. de
snoeiplannen in het plantsoen van de Domineestraat.
Samen met enkele vrijwilligers heeft de werkgroep het wandelpad over de brug van de beek (Ezelsbruggetje)
begaanbaar gemaakt en voorzien van houtsnippers.
Twee dorpsraadbomen zijn geplant en van naambordjes voorzien: een rode beuk in het park bij Huis Ter Maas en
een treurwilg nabij de poel van het dierenpark aan de Spoorstraat.
Samen met enkele vrijwilligers jaarlijks de hoogstambomen in de boomgaard aan de Burggraaf gesnoeid.
Werkgroep 4 mei:

De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het oorlogsmonument naast de kerk. Ook dit jaar is
de herdenking door vele mensen (jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig verlopen.
Werkgroep wandelpaden:
De belangrijkste activiteit van de werkgroep wandelpaden in 2013 was meehelpen met het opzetten van het
wandelroutenetwerk van Land van Cuijk, Boekel en Veghel. Dit knooppuntennetwerk is een initiatief van de
omgevingsdienst Brabant Noord (voorheen RMB). Zij hebben aan dorpsraden gevraagd de voorgestelde routes
te verkennen, eventueel bij te stellen en aan te geven waar de bewegwijzering moet komen. Wij zijn daarvoor
begin 2013 gaan wandelen en hebben correcties en informatie teruggekoppeld. Voor de zomer zijn de paaltjes en
borden geplaatst en 29 september 2013 is het netwerk officieel geopend. U kunt de kaart zien
op http://www.routesinbrabant.nl/go/wandeleninbrabant.
Verder hebben we natuurlijk veel gewandeld in en om ons mooie Vierlingsbeek.
Honden en hun baasjes:
Gezien het feit dat de klachten over honden poep een structureel karakter lijken te zijn, zijn er door de dorpsraad
een tweetal roulatieborden besteld bestelling die op plaatsen gehangen kunnen worden waar er opdat moment
overlast is van honden poep. Ook merken we op dat een groot aantal honden bezitters zich prima aan de regels
houden.
In 2013 zijn er een drietal projecten uitgevoerd tezamen met de buurtbewoners (Parkje en Overambt) en een
project dat niet zozeer met honden te maken heeft maar met poezen overlast (Dominieestraat-Willem 1 straat).
Het poezen project is nog niet afgerond.
Hierbij nog eens (voor wellicht de nieuwe inwoners) de afspraken die we gemaakt hebben t.a.v. “Honden en hun
baasjes”.
Eind 2000 is samen met de buurtverenigingen, inwoners (zowel honden bezitters alsook niet honden bezitters) en
de dorpsraad gekeken welke voorzieningen er (nodig) zijn voor de honden en hun baasjes en welke algemene
spelregels er verwacht mag worden van de hondenbezitter.
De uitkomst hiervan is hieronder weergegeven.
1. In bijna alle openbare gebieden mag met de hond gewandeld worden.

2.

De speelveldjes voor kinderen zijn echter voor honden verboden, dit om zo goed mogelijk te waarborgen dat
de speelveldjes geen risico lopen om vervuild te worden. Deze gebieden worden met het onderstaande bord
aangegeven.

3.

In gebieden voorzien van het hieronder weergegeven bord hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden
door de hondenbezitter.

4. In alle andere openbare gebieden binnen de bebouwde kom dient de hondenpoep door de hondenbezitter
opgeruimd te worden.
Middels bovenstaande borden zijn de verschillende zones in Vierlingsbeek aangegeven.
Om te kijken of we de hierboven beschreven verwachtingen ook waarmaken wordt er jaarlijks een vaste route
gelopen waarbij het aantal hondendrollen geteld worden. De overlast wordt uitgedrukt middels de zogenaamde
VIerlingsbeekse Honden Drollen EQuivalent methode ook wel kortweg VIHDEQ genoemd. De VIHDEQ is een
meetmethoden die iets zegt over de mate van overlast van de hondenpoep. De laatste meting dateert van 2013.

Brabantse Dorpen Derby:
De dorpsraad, Bibliobeek en de stichting Doejemee hebben gezamenlijk besloten om mee te doen met de
Brabantse Dorpen Derby 2014. De Brabantse Dorpen Derby is een initiatief van de provincie Noord-Brabant om
de leefbaarheid in de kleine kernen te vergroten.
Hiervoor is het project Symphonica in Sporto in het leven geroepen.
Het doel van het project is om met jong en oud in beweging te komen met behulp van de sportverenigingen in
samenwerking met de culturele verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen.
Eind 2013 hebben wij ons project aangemeld bij de provincie. In december 2013 het bericht ontvangen dat wij zijn
doorgedrongen tot de laatste negen deelnemers. In periode van april 2014 t/m juni 2015 worden er twaalf
beweegactiviteiten georganiseerd.
Raadskaravaan:
In september heeft de dorpsraad bezoek gehad van de gemeenteraadsleden van de gemeente Boxmeer. Tijdens
dit bezoek zijn een aantal thema’s (verkeersveiligheid, leefbaarheid, welzijn, communicatie tussen dorpsraad en
gemeente) besproken.
Regeling financiële ondersteuning:
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de gemeente
Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari vastgesteld en
uitgekeerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten:
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het dorp te
verbeteren.
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid.
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaanvraagformulier
opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te kunnen maken een verzoek in kunnen
dienen voor een subsidie. Het reglement en het subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de
dorpsraad Vierlingsbeek (www.vierlingsbeek-groeningen.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.
In 2013 heeft 1 vereniging een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen.
Vooruitblik 2014:
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld:
- De leefbaarheid van Vierlingsbeek in kaart brengen.
- Verdere uitwerking van het door Wonen Vierlingsbeek samengestelde Dorpsplan Vierlingsbeek.
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei. Verder wordt het project “Nooit
verleden tijd?”in samenwerking met de leerlingen van de basisschool Laurentiushof uitgevoerd.
- De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch volgen en beoordelen.
- Verkeersonveiligheden in kaart brengen. Ook is verzoek naar gemeente om herinneringsborden te plaatsen
m.b.t. de 50 km zone, vanuit Vierlingsbeek richting Overloon.
- Meten overlast hondenpoep en kenbaar maken aan de inwoners van Vierlingsbeek. Het afronden van het
poezenproject.
- De werkgroep groen plant weer een bijzondere boom in het kader van de boomplantdag. Verder zijn er
plannen gemaakt om de bakken rondom de kerk aan de schoolzijde met aanplant te verfraaien. Met diverse
betrokkenen wordt hierover overleg gepleegd.
- Het bereiken van een grotere betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de dorpsraad.
- Afronden project pedjes zonder naam.
- Deelname Brabantse Dorpen Derby met het project Symphonica in Sporto.
- De verdere uitwerking van het dorpsplan Vierlingsbeek.

