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Dorpsraadvergadering 
Datum: 9 april 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Rein Verhoeven, Theo Achten, 

Bram Verstegen, Wim Verhofstad, Juul de Bont, Jan Manders 
Gast:   Theo Botden, Frederike Domenie, Maarten Berbers, Jeroen Geelen 

Afgemeld:  Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Huub Geurts 
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen en in het bijzonder de bewoners van de Grotestraat i.v.m. agendapunt 4.2 welkom bij 
deze dorpsraadvergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
Geen bestuursaangelegenheden 
 

4. Algemene informatie: 

4.1. Dorpsvisies Wonen Vierlingsbeek (vervolg afspraak). 
De bijeenkomst van 11 april 2013 is verplaatst naar 18 april 2013 in het Joffershof.  

4.2. Binnengekomen klacht: verkeersoverlast Vierlingsbeek (snelheidsovertredingen). 
De aanwezigen bewoners van de Grotestraat merken op dat er ter hoogte van hun woningen binnen de 
bebouwde kom, waar een maximale snelheid van 30 km per uur is toegestaan, de snelheid structureel 
wordt overschreden. Vooral het verkeer dat vanuit Vierlingsbeek richting Groeningen rijdt. De vraag van hen 
is of er richting gemeente deze klacht doorgegeven kan worden. Met het verzoek om de politie vaker 
handhavend te laten optreden. Verder de vraag of er regelmatig Smileys ter hoogte van hun woning 
opgehangen kunnen worden om de verkeerdeelnemers te attenderen op de snelheidsovertredingen. Deze 
smileys moeten voor zowel het binnenkomende als het uitgaande verkeer opgehangen worden. De smiley 
moet voorzien zijn van een registratiesysteem van de gereden snelheden, zodat aangetoond kan worden 
dat het een structureel probleem is. Er zal een brief met betrekking tot dit probleem naar de gemeente 
gestuurd worden. Actie: Frans 

4.3. Vergunning Outlands Open Air 29 en 30 juni 2013. 
Wij hebben een afschrift van de gemeente ontvangen. Hierin staat ook een telefoonnummer vermeld waar 
de klachten met betrekking tot mogelijk geluidsoverlast gemeld kan worden. 
Het toegestane geluidsniveau bij de bron mag niet hoger zijn dan 105 dB(A). Het geluidsniveau mag, bij de 
dichtstbijzijnde woningen van derden (of op een afstand van 50 meter), niet meer bedragen dan 85 dB(A). 
Incidenten en of overlastmeldingen kunnen doorgegeven worden op het telefoonnummer 06-13567595. 
Dit telefoonnummer zal ruim voor aanvang van het evenement ook in Globaal gepubliceerd worden. Actie: 
Frans 

4.4. Status verkiezing Kroonappels. 
Winnaars Boxmeer: 
- Categorie jeugd: Jongeren zetten zich in voor: 'Natuurdorp Vierlingsbeek' van Stichting Bibliotheek 
Vierlingsbeek. 
- Categorie buurt: De bibliotheek als plek van samenkomst in het leukste dorp (Overloon) van Nederland 
van Stichting Lónse Bieb. 
- Categorie helpende hand: Gif Ut Dur van Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek. 
In de volgende selectieronde is er geen enkele organisatie uit Boxmeer overgebleven. 

4.5. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VKKNB datum 24 april 2013. 
Niemand van de leden van dorpsraad is in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen. De afstand is 
ook een belemmering. Frans zal de dorpsraad afmelden voor deze ledenvergadering. Actie: Frans 

4.6. Naambordjes bomen dorpsraad. 
Voorstel is om de bomen, die door de dorpsraad zijn aangeplant, te voorzien van naambordjes. Rein 
inventariseert een geschikt naambordje. Actie: Rein 

4.7. Vaststelling nieuwe datums dorpsraadsvergadering 2013. 
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Vanaf mei 2013 vindt de dorpsraadsvergadering op de 1
e
 dinsdag van de maand plaats. Tijdstip en plaats 

blijven ongewijzigd. Frans zal dit met het Joffershof afstemmen. Actie: Frans 

4.8. Stand van zaken honden- en kattenoverlast. 
Wim heeft de uitslag van de enquête “overlast hondendrollen in het Koningsparkje” met de bewoners, die 
de enquête ingevuld hebben, doorgesproken. In overleg met de werkgroep groen wordt gekeken of er in het 
Koningsparkje een uitlaatplaats gecreëerd kan worden. Verder bleek tijdens dit gesprek dat de mensen 
overlast ondervinden van zwerfkatten. Mogelijke oorzaak van de kattenoverlast is dat de zwerfkatten door 
een aantal mensen gevoerd worden. In een gesprek met deze mensen is gevraagd om te stoppen met het 
voeren van deze zwerfkatten. Verder zal Wim uitzoeken of er gelden zijn voor het castreren van de 
zwerfkatten. Hiervoor neemt hij contact op met de dierenambulance Uden. Een mogelijke andere actie zou 
kunnen zijn om de zwerfkatten te vangen en onder te brengen bij de boeren. Actie: Wim 

4.9. Definitieve vaststelling namen “Pedjes zonder naam”. 
Daar zowel Ben als Geertjan zich afgemeld hebben voor deze vergadering, wordt dit agendapunt 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

4.10. Verzonden reactie van Dorpsraad op aankondigingbeleid. 
Bram en Geertjan hebben een notitie namens de Dorpsraad met reacties op het aankondigingenbeleid 
opgesteld. Deze is verstuurd naar de gemeente. De leden hebben een kopie per e-mail ontvangen.  

4.11. Oproep vrijwilligers voor het Natuurweekend 13 en 14 april 2013. 
De stichting Bibliobeek zoekt nog steeds vrijwilligers voor het natuurweekend. Vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden. 

4.12. Binnengekomen klacht “overlast hondenpoep Overambt”. 
Wim heeft een klacht ontvangen van de overlast van hondenpoep in de Willem I straat. De vraag blijft hoe 
kunnen wij dit probleem oplossen: 
- Een avond met de hondenbezitters organiseren. Hierbij is het risico dat de mensen met honden, die de 
overlast veroorzaken, niet aanwezig zijn. 
- Verzoek bij de gemeente indienen voor het inzetten van de Boa’s, die de hondenbezitters aanspreken op 
hun gedrag. 
Actie: Wim 

 

5. W.v.t.t.k. 
- Brief gemeente in verband met aanpassing aansluitwaarden van de stroomkast op het Vrijthof. 

Eerst peilen bij gebruikers of dit consequenties heeft voor de organisatie van hun evenementen (o.a. op de 
Töffel). Zo ja, dan bezwaar maken tegen deze wijziging, die zonder kennisgeving vooraf, is doorgevoerd. 
Actie: Frans.  

- Brief gemeente beëindiging contract WebsDesign. 
Dit wordt een agendapunt voor de volgende dorpsraadsvergadering. 

 

6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 8 januari 2013) 
Actie “reacties op aankondigingenbeleid gemeente Boxmeer verwerken en terugkoppelen aan de gemeente” is 
uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “werkgroep Fairtrade (gegadigden gezocht) oproep in Globaal en op de website plaatsen” is uitgevoerd. 
Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “oude voordracht Dr. PeelenCultuurprijs opzoeken” is niet uitgevoerd. Daar inzendtermijn verstreken is kan dit 
actiepunt verwijderd worden. 
Actie “Wie kan voordracht van Bibliobeek voor Dr. PeelenCultuurprijs doen?”. Daar inzendtermijn verstreken is kan 
dit actiepunt verwijderd worden. 
Actie “Ellen Smits informeren over Dr. PeelCultuurprijs” is niet uitgevoerd. Daar inzendtermijn verstreken is kan dit 
actiepunt verwijderd worden. 
Actie “Reactie naar gemeente dat wij raadskaravaan willen ontvangen” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd 
worden. 
Actie “Vergaderdag veranderen van 2

e
 dinsdag naar 1

e
 dinsdag van de maand of niet?” is uitgevoerd. Actiepunt kan 

verwijderd worden. 
Actie “Inhoud vergunning Outlands Open Air 2013”. Vergunning is bij gemeente opgevraagd en naar de leden per e-
mail verzonden. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “gemeente informeren over de datum van de viering Koninginnedag 2013. De gemeente is geïnformeerd. 
Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “melden slechte staat Kiekuutweg bij gemeente” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 
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7. Rondvraag 
Sjaak Verstegen: Sjaak heeft een artikel in de krant gelezen betreffende de mogelijke wijziging van de organisatie 
van de kermissen in de kleine kernen. De gemeente wil met de dorpsraden in overleg over de toekomst van de 
kermissen in de kerkdorpen. Wordt agendapunt voor de volgende vergadering. 
 

 
Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 7 mei 2013 
Dinsdag 4 juni 2013 
Dinsdag 3 september 2013 
Dinsdag 1 oktober 2013 
Dinsdag 5 november 2013 
Dinsdag 3 december 2013. 

 
Uitstaande acties: 
Werkgroep groen:  Plan voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds uitvoeren. De boom die 

verplaatst moest worden is verplaatst. De twee nieuwe bomen zijn besteld en worden gepland 
zodra ze geleverd worden. Moet er nog iets speciaals worden gedaan omtrent deze bomen? Niet 
bij het planten, want dan wordt dat te laat. Wellicht iets in Globaal of aandacht in het 
natuurweekend van 13/14 april? 

 
Ben en Geertjan:  Pedjes zonder naam, reactie bewoners Vierlingsbeek verwerken en zorgen dat dit op de volgende 

vergadering definitief gemaakt kan worden. 
 
Frans Spiekman:  Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof. De eerste bomen zijn gesnoeid in overleg met de gemeente 

Boxmeer. In april moeten er ook nog wat snoeiwerkzaamheden gebeuren. Na de 
snoeiwerkzaamheden in april opnieuw aanvragen om ook in de overige bomen lampjes te hangen. 

Behandelen:  Na snoeiwerkzaamheden in april verzoek voor andere bomen opnieuw naar gemeente sturen 
 
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. 
 
Bram Verstegen: Nieuwe parkeerkentallen -> nieuwe parkeernota, e.e.a. uitwerken tot een brief die vervolgens naar 

de gemeente Boxmeer kan worden verstuurd. 
Behandelen:  Nadat brief gereed is nogmaals behandelen. 
 
Frans Spiekman:  Informatie Provincie Noord-Brabant m.b.t. de leefbaarheid bijeenkomsten. Frans even opvragen 

welke provinciale subsidieregelingen er bedoeld worden, en indien ze de reglementen van de 
subsidie hebben kunnen ze die ook gelijk doormailen. 

 Behandelen: Nadat informatie ontvangen is kijken of hier iets bij zit waar we iets mee kunnen 
doen. 

 
Wim Verhofstad: Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen". Meenemen problemen 

zwerfkatten en overlast hondendrollen Overambt. 
 
Vincent en Frans: Bijhouden van onderwerpen voor de raadskaravaan 
 
Frans Spiekman:  Oproep in de Globaal of dorpsgenoten onderwerpen hebben die ze graag besproken willen zien. 

(voor raadskaravaan) 
 
Bram Verstegen: Oproep maken voor in globaal en op de website om te kijken hoeveel animo er voor CPO in 

Vierlingsbeek. 
 
DB:   Maken van een nieuw “jaarverslag” i.v.m. verslaggeving van de Dorpsraad m.b.t. de leefbaarheid 

voor de diverse bevolkingsgroepen (uitgangspunten, doelstellingen, activiteiten)? 
 
Frans Spiekman: Klacht: verkeersoverlast Vierlingsbeek (snelheidsovertredingen) melden bij de gemeente. 
 
Frans Spiekman: Telefoonnummer voor incidenten en of overlastmeldingen publiceren in Globaal. 
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Frans Spiekman: Afmelden dorpsraad voor de Algemene Ledenvergadering VKKNB. 
 
Rein Verhoeven: Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren. 
 
Frans Spiekman: Nieuwe datums dorpsraadsvergadering 2013 doorgeven aan ’t Joffershof. 


