Dorpsraadvergadering
Datum: 8 januari 2013
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof

Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Ben Bloemberg, Wim Geurts, Rob Smeets, Wim
Verhofstad, , Bram Verstegen, Theo Achten, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Rein Verhoeven,
Juul de Bont, Jan Manders, Marius Grutters

Gast:

Tonny Strijbosch Wonen Vierlingsbeek

Afgemeld:

Geertjan van Groenland

1.

Welkom
Vincent heet de aanwezigen in het bijzonder de heer Strijbosch welkom bij deze dorpsraadvergadering.

2.

De heer Strijbosch van Wonen Vierlingsbeek i.v.m. Merletgaarde en Koningsparkje
Vincent meldt dat de Dorpsraad blij is, dat de heer Strijbosch op onze uitnodiging is ingegaan.
De volgende punten zijn met de heer Strijbosch besproken:
- De erfafscheidingen bij zowel huur- als koopappartementen
- De afwatering van de Merletgaarde naar het Koningsparkje.
De dorpsraad maakt zich zorgen over een mogelijke wildgroei van erfafscheidingen. De vraag is of er
voorschriften vanuit Wonen Vierlingsbeek zijn om uniforme afscheidingen toe te passen. Op dit moment zijn
die voorschriften er niet. Wel zijn er voorschriften van de overgang van de tuin naar het koningsparkje. De
overgang moet een natuurlijk verloop hebben de afscheiding mag dan ook niet te hoog zijn. De huurder heeft
de verplichting m.b.t. afscheidingen dit met Wonen Vierlingsbeek te overleggen.
Bij de koopappartementen moet dit met de vereniging van eigenaren overlegd worden. De uniformiteit van
erfafscheidingen en zonweringen kan mogelijk via de statuten van de vereniging van eigenaren geregeld
worden. Daar Wonen Vierlingsbeek op dit moment 5 van 6 stemmen heeft, kan er een grote invloed op de
inhoud van de statuten uitgeoefend worden. De heer Strijbosch zoekt dit uit.
De dorpsraad vindt het jammer, dat voor de overstort van het overtollige hemelwater van de Merletgaarde, het
Koningsparkje wordt gebruikt. Hiervoor is een gleuf in een van de terpen gegraven.
De heer Strijbosch meldt dat deze overstort voorafgaande aan de bouw al op tekening stond.

3.

Op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen vorige vergadering
Geen op- en/of aanmerkingen.
N.a.v. punt 4.5 Wandelnetwerk.
Ben Bloemberg en Fons Opheij zijn 17 december 2012 naar de bijeenkomst m.b.t. het wandelnetwerk
geweest. Hier is met de aanwezigen het wandelnetwerk besproken en zo nodig aangepast. Inmiddels is er
gestart met het proeflopen. Verwachting is dat het wandelnetwerk in augustus 2013 klaar is.

4.

Bestuursaangelegenheden
Geen bijzonderheden.

5.

Algemene informatie: ·
5.1
Inrichtingsplan en ontwerpbestemmingsplan “Achter het Vrijthof”.
Het plan ligt ter inzage voor de inwoners van Vierlingsbeek inde bibliotheek (BiblioBeek). Op dinsdag
15 januari 2013 is er van 17:00 tot 19:00 een inloopavond in zalencentrum Concordia.
Bram zal de opmerkingen van de leden van de dorpsraad verzamelen en uitwerken. Tot en met 29
januari 2013 kan men zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Boxmeer.
5.2

Terugkoppeling bijeenkomst m.b.t. “behoud van kerkgebouwen” d.d. 17 december 2012.
Er was ons toegezegd om afgelopen week het verslag van de deze bijeenkomst toegestuurd te krijgen.

Echter dit is niet gebeurd.
Doel van de bijeenkomst is om problematiek (het behoud van de kerkgebouwen) te bespreken en
afspraken te maken of er verder gegaan wordt met dit traject en hoe de daaraan verbonden kosten
gefinancierd en verdeeld kunnen worden.
Er is een kleine werkgroep gevormd voor de uitwerking van dit alles bestaande uit:
• Wim Goossens, bedrijfsjurist en notarieel jurist Boxmeer,
• Jan van Raaij, voorzitter Dorpsraad Sint Anthonis,
• Ad de Ponti, voorzitter Wijkraad Boxmeer West,
• Frans Brienen, voorzitter Dorpsraad Beugen.

5.3

5.4

5.5

Het eigendomsrecht van de kerk moet per kerk door de Dorpsraden uitgezocht worden. Hierbij kan
mogelijk de beschrijving in het eigendomsrecht in het Kadaster geraadpleegd worden. Het juridisch
onderzoek m.b.t. het eigendom van de kerken gaat circa € 32.000,- kosten. In eerste instantie wil de
werkgroep de kosten bij de gemeente Boxmeer en de gemeente St. Anthonis verhalen. Daar het ook in
het belang van de gemeente is, dat de kerken in de dorpen behouden blijven.
Subsidieaanvraag leefbaarheidfonds door BibliBeek.
Op grond van het reglement wordt de subsidie afgewezen. De subsidie is, nadat de activiteit heeft
plaatsgevonden, aangevraagd.
Uitnodiging bureau ZET m.b.t. het onderzoek “mobiliteit in het Land van Cuijk”.
Naar de leden van de dorpsraad en diverse instanties (JOC en KBO) is de e-mail van ZET
doorgestuurd. Hierop is geen reactie gekomen.
Besluit dorpsraadsvergadering 12 februari 2013 (carnavalsdinsdag).
Met algemene stemmen wordt besloten dat, i.v.m. carnaval, de vergadering niet doorgaat.

6.

W.v.t.t.k.
Uitnodiging brainstormbijeenkomst in het kader van 70 jaar bevrijding van Boxmeer.
Hiervoor is geen belangstelling.
Afwijzing vergunning i.v.m. verdere uitbreiding kerstverlichting Vrijthof.
De vergunningaanvraag om de kerstverlichting op het Vrijthof verder uit te breiden is afgewezen.
Het volgende wordt besloten:
- Wij willen voorkomen dat de boel richting de gemeente gaat escaleren.
- Aan de werkgroep VVV zal gevraagd worden, conform eerdere afspraken, zo spoedig mogelijk
de bomen met kerstverlichting te snoeien. Voor aanvang van het snoeien moet contact
opgenomen worden met de heer van Dinter van de gemeente Boxmeer.
- Zodra de snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd, gaat de dorpsraad een afspraak maken met de
burgemeester en/of de verantwoordelijke wethouder om dan alsnog een vergunning te krijgen
voor de verdere uitbreiding van de kerstverlichting op het Vrijthof.
Zienswijze bestemmingplan Vierlingsbeek.
De door Bram opgestelde notitie met zienswijzen m.b.t. het bestemmingsplan Vierlingsbeek is al
verstuurd naar de gemeente. Hierin zijn de opmerkingen van Vincent niet verwerkt. Frans zal de
opmerkingen van Vincent alsnog nasturen.

7.

Bespreking Actiepunten:
De actie “Plan maken voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds” is verder uitgewerkt.
Er wordt richting gemeente gemeld, dat de dorpsraad van plan is om een treurwilg aan de poel in het
dierenparkje in de Spoorstraat en een rode beuk in het koningsparkje in de Spoorstraat aan te planten.
Verder wordt aan de gemeente gevraagd om het restant van de holle stam van de oorspronkelijke
kastanjeboom te verpulveren.
Daarnaast is vanuit de gemeenschap de wens uitgesproken om een open plek in het koningsparkje te
behouden/creëren voor zomerse dorpsactiviteiten. Op het laagste punt in het Koningsparkje is een wilg
geplant, die dan om die reden verplant zou moeten naar de zijkant van het park. De werkgroep groen heeft
voor de bovenstaande punten een brief naar de gemeente opgesteld. Frans zal deze namens de dorpsraad
naar de gemeente versturen.
De actie “In kaart brengen van de pedjes zonder naam” is verder uitgewerkt. De reacties van de Oude
Schoenendoos zijn binnen. De naamgeving van de pedjes kan op de site van de dorpsraad geplaatst worden.
Via Globaal kenbaar maken dat de bewoners kunnen reageren op de naamgeving van de pedjes.

8.
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Rondvraag
Huub Geurts: Meldt dat de organisatie van de Week van de goede Doelen samen met Overloon en Sambeek

de publiciteit verzorgt. Net als vorig jaar zal de financiële afwikkeling van de opbrengst van de Goede Doelen
via de Dorpsraad verzorgd worden. De inzameling zal op 2 en 4 april plaatsvinden.
Sjaak Verstegen: Sjaak heeft er nog steeds moeite mee dat er voor het herstel van fietspad Udo de
Boyestraat slechts € 15.000,- beschikbaar was. Terwijl er voor twee straten in Boxmeer circa € 850.000,beschikbaar gesteld wordt. Waarheen moet je met deze teleurstelling c.q.kritiek?
Wim Geurts: De oude smederij wordt i.v.m. het plan “Achter het Vrijthof” in de toekomst gesloopt. Zou het
mogelijk zijn dat de dorpsraad het nog aanwezige smidsvuur uit de smederij mag halen? Aanvraag hiervoor
zal naar de gemeente verstuurd worden.
Wim Geurts: Meld de overlast van het carbid schieten bij de kerk en school. Frans zal een e-mail naar Janne
Blom sturen wat hiervoor de richtlijnen zijn.
Ben Bloemberg: In de bibliotheek worden vragen gesteld over de betekenis van de rode knipperende lampjes
op de AED in de hal van de bibliotheek. Mogelijk kan er een verklaring bij de AED opgehangen worden. Bram
komt hierop terug.
Rein Verhoeven: Rein vindt dat de vergadering soms te lang duren. Hij stelt voor om een eindtijd vast te
stellen en onderwerpen, die niet behandeld zijn, door te schuiven naar de volgende vergadering.
Vincent Gerrits: Vincent feliciteert Marius. Marius is tijdens de nieuwjaarsreceptie door de burgemeester
gehuldigd. Marius heeft vorig jaar de Brabant Bokaal 2012 door de commissaris van de koningin uitgereikt
gekregen. De Brabant Bokaal is een onderscheiding voor Brabanders die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk maken voor cultuur en natuurbehoud.

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur:
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: Na reactie gemeente nogmaals behandelen.

Ben Bloemberg:

In kaart brengen van de pedjes zonder naam.
Behandelen: Na reactie bewoners Vierlingsbeek 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.
Behandelen: Na snoeiwerkzaamheden werkgroep VVV nogmaals behandelen.

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.
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