
 

  Pagina 1 van 3 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 
 

Dorpsraadvergadering 
Datum:7 mei 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Rob Smeets, Rein Verhoeven, Theo Achten, Wim Geurts, 

Bram Verstegen, Wim Verhofstad, Jan Manders, Geertjan van Groenland, Huub Geurts 
Gast:   Jan Stoffelen 

Afgemeld:  Juul de Bont, Sjaak Verstegen, Ben Bloemberg  
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen 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. Terugkoppeling bijeenkomst dorpsvisies Wonen Vierlingsbeek. 
Bram, Geertjan en Wim zijn naar de bijeenkomst van 18 april 2013 geweest. 
Er was een behoorlijke opkomst. Diverse organisaties c.q. instanties uit Vierlingsbeek waren aanwezig. 
Het thema leefbaarheid kwam aan de orde: Hoe onderkennen wij de problemen en hoe pakken wij deze 
problemen aan.  Waar staan wij over 5 jaar. Er werden diverse suggesties aangedragen: 
- Centraliseer zoveel mogelijk activiteiten rondom het Vrijthof (o.a. JOC naar Concordia) 
- Kinderopvang onderbrengen bij de basisschool. 
- Zorg zoveel mogelijk concentreren bij de Merlet. 
Het verslag van de bijeenkomst volgt nog.  

4.2. Definitieve vaststelling namen “pedjes zonder naam”. 
Doordat Ben afwezig is, stelt Geertjan voor om samen met Ben tot een voorstel te komen. Rein wil zich 
hierbij aansluiten. Het voorstel wordt in de volgende vergadering besproken. Het uiteindelijke voorstel gaat 
naar de gemeente met het verzoek om de in kaart gebrachte straatjes c.q. paden van naambordjes te 
voorzien. Deze straatjes c.q. paadjes moeten ook in het reguliere stratenregister van de gemeente Boxmeer 
opgenomen worden. Zodat hulpdiensten bij calamiteiten deze straatjes c.q. paden kunnen vinden. 

4.3. Uitnodiging gesprek i.v.m. stroomkast Vrijthof en kermis 15 mei 2013. 
Wim Geurts, Geertjan van Groenland (onder voorbehoud) Vincent Gerrits, Bram Verstegen en mogelijk 
Mike van de Ven (namens Op de Töffel) zullen naar het overleg gaan. 

4.4. Toekomst kermis Vierlingsbeek (werkgroep). 
Dit wordt even geparkeerd. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek op 15 mei 2013 wordt mogelijk een 
werkgroep samengesteld. 

4.5. Stand van zaken oproep CPO in Globaal. 
Tot op heden zijn er geen reacties binnengekomen. 
Bram zal een nieuwe oproep in Globaal plaatsen. Er wordt op 17 september 2013 een informatie 
bijeenkomst voor de belangstellenden in het Joffershof gehouden. 

4.6. Brief Bram m.b.t. parkeernormen wel/niet versturen. 
Voorgesteld wordt om de brief m.b.t. de parkeernormen naar het college van B&W te sturen. Actie: Frans 

 

5. W.v.t.t.k. 
- Brief gemeente beëindiging contract WebsDesign. 

Bram en Geertjan gaan hiermee aan de slag. 
- Brief van omwonenden plan ’t Hulder. Zodra het bestemmingsplan van het plan ’t Hulder op de agenda van 

de dorpsraad staat, worden de omwonenden uitgenodigd voor de betreffende vergadering. 
- Aanvraag subsidie Stichting de Oude Schoenendoos. De stichting heeft een bijdrage gevraagd voor het 

digitaliseren van hun film- en videoarchief. Jan Manders stelt voor dat de stichting eerst een 
subsidieaanvraag bij het Historisch Platvorm Venray indient. Jan neemt dit met de heer Marcellis op. 

- Raadskaravaan. Er worden een aantal suggesties naar voren gebracht. 
O.a. relatie Burgerparticipatieraad en dorpsraad, steeds meertaken naar dorpsraad zonder dat er financiële 
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middelen tegenover staan, leefbaarheid komt steeds meer op het bordje van de dorpsraad, meer 
raadsleden aanwezig bij dorpsraadsvergaderingen. 
Vincent werkt dit verder uit voordat de voorbespreking bij de gemeente plaats vindt. 

 

6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 8 januari 2013) 
Actie “Plan voor een jaarlijkse boomplant dag vanuit het leefbaarheidfonds uitvoeren” is uitgevoerd. Actiepunt kan 
verwijderd worden.  
Actie “Pedjes zonder naam”. Ben, Geertjan en Rein maken een definitief voorstel voor de volgende vergadering. 
Actie “Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof”. Frans zal bij Joop Verbeeten navragen, wat de status van het snoeien van 
de bomen op het Vrijthof is. 
Actie “Bij de organisatie van het Dance Event navragen of dit in 2013 weer wordt georganiseerd”. De organisatie 
heeft een vergunning van de gemeente ontvangen. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “Nieuwe parkeerkentallen -> nieuwe parkeernota, e.e.a. uitwerken” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd 
worden. 
Actie “Informatie Provincie Noord-Brabant m.b.t. de leefbaarheid bijeenkomsten” is uitgevoerd. Subsidie wordt alleen 
toegekend, indien projecten met professionele ondersteuning wordt uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen"”. Wim heeft hierover contact met de 
gemeente en met de dierenambulance Uden. Wim heeft ook informatie aan de bewoners rondom het Koningsparkje 
verstrekt. Er wordt geen geld voor de castratie van de poezen beschikbaar gesteld. Wel kan men vangkooien 
krijgen. Inmiddels kunnen 4 zwerfkatten ondergebracht worden. Voor het kenbaar maken aan de hondenbezitters 
van de overlast van hondenpoep worden twee roulatieborden op kosten van de dorpsraad aangeschaft (ca. € 75,- 
per bord). 
Actie “Bijhouden van onderwerpen voor de raadskaravaan”. Er zijn diverse suggesties aangedragen. Vincent werkt 
dit verder uit voor het vooroverleg met de gemeente. 
Actie “Oproep in de Globaal of dorpsgenoten onderwerpen hebben die ze graag besproken willen zien. (voor 
raadskaravaan)”. Daar er al voldoende gespreksonderwerpen zijn, wordt deze actie niet uitgevoerd. Actiepunt kan 
verwijderd worden. 
Actie “Oproep maken voor in globaal en op de website om te kijken hoeveel animo er voor CPO in Vierlingsbeek” is 
uitgevoerd. Daar er geen reacties zijn binnengekomen, wordt de oproep nogmaals in Globaal geplaatst. 
Actie “Maken van een jaarverslag 2012”. Wordt opgedeeld in twee delen, n.l. een algemeen jaarverslag en een 
financieel jaarverslag. Frans zal een opzet maken voor het algemene jaarverslag en Huub voor het financiële 
jaarverslag. 
Actie “Klacht: verkeersoverlast Vierlingsbeek (snelheidsovertredingen) melden bij de gemeente”. Er is een brief 
m.b.t. deze klacht naar de gemeente verstuurd. Actiepunt kan verwijderd worden. 
Actie “Afmelden dorpsraad voor de Algemene Ledenvergadering VKKNB” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd 
worden. 
Actie “Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren”. Rein heeft de kosten voor de naambordjes 
bomen opgevraagd. Deze zijn € 17,50 en worden besteld. 
Actie “Nieuwe datums dorpsraadsvergadering 2013 doorgeven aan ’t Joffershof” is uitgevoerd. Actiepunt kan 
verwijderd worden. 

 

7. Rondvraag 
Wim Geurts: Wat doen bij uitnodigingen van de dorpsraad voor recepties van verenigingen? Het DB zal een voorstel 
uitwerken voor het beleid in deze. 
Theo Achten: De wijze van publiceren van de agenda in de uitzendingen van de BLOS-tv is gewijzigd. Door de keuze 
van de achtergrond is de tekst vooral voor ouderen niet te lezen. Voorstel is dat Theo hierover contact opneemt met 
de BLOS. 
Theo Achten: M.b.t. de leefbaarheid van het dorp. Het valt hem op dat er voor veel werkzaamheden bij de 
basisschool, die ook door plaatselijke ondernemers uitgevoerd kunnen worden, ondernemers van buitenaf worden 
ingeschakeld. Bram zal dit via MR aan de basisschool kenbaar maken. 
Huub Geurts: Maak via de verenigingen kenbaar dat er een informatie bijeenkomst komt voor de mogelijkheden van 
het bouwen in eigen beheer. 

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

Dinsdag 4 juni 2013 
Dinsdag 3 september 2013 
Dinsdag 1 oktober 2013 
Dinsdag 5 november 2013 
Dinsdag 3 december 2013. 
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Uitstaande acties: 
Ben, Geertjan en  Pedjes zonder naam, reactie bewoners Vierlingsbeek verwerken en zorgen dat dit op de volgende 
Rein:  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 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 
 
Bram Verstegen: Oproep maken voor in globaal en op de website om te kijken hoeveel animo er voor CPO in 

Vierlingsbeek. 
 
Frans Spiekman: Maken van een jaarverslag 2012. 
 
Huub Geurts: Maken Financieel jaarverslag 2012. 
 
Frans Spiekman: Telefoonnummer voor incidenten en of overlastmeldingen publiceren in Globaal. 
 
Rein Verhoeven: Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren. 
 
DB:  Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d. 


