Correspondentieadres secretaris
Frans Spiekman
Heihoekscheweg 42,
5821 GG Vierlingsbeek.
e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl
KvK Brabant 54889103

Dorpsraadvergadering
Datum: 4 juni 2013
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Juul de Bont, Huub Geurts, Jan Stoffelen
Frans Spiekman, Geertjan van Groenland, Marjolein de Bruin (PK)
Sjaak Verstegen

Aanwezig:
Afgemeld:
Verslag:

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. Theoretisch kan het zijn dat er een x aantal
afmeldingen bij Frans in de Mail staan, maar helaas zijn we vandaag maar met zijn 5-en en later is Jan nog
aangeschoven. Aan een ieder graag afmelden indien je verhinderd bent.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Geen op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen. Wel een opmerking m.b.t. de voorbereiding van de
Raadskaravaan. In de optiek van Sjaak waren niet alle "sprekers" voldoende voorgelicht.

3. Bestuursaangelegenheden
Geen bestuursaangelegenheden.

4. Algemene informatie:
4.1.
Definitieve vaststelling namen “pedjes zonder naam”.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

I.v.m. de afwezigheid van Ben, Geertjan en Rein wordt dit punt opnieuw doorgeschoven naar de
eerstvolgende vergadering (d.i. 5 november).
Vaststelling straatnaam plan Achter "t Vrijthof.
12 namen binnen. Na wat op en neer gepraat blijkt de beste, meest praktische, optie "Vrijthof". D.w.z. géén
nieuwe naam, doch de nieuwe straat als verlenging van de huidige 2 straten aan weerszijden van het
Vrijthofplein. Wel moet naar huisnummering gekeken worden. Bram en Vincent nemen hierin het voortouw.
Mocht in de huisnummering geen logica op te bouwen zijn, dan wordt gekozen voor de naam "Hoefijzer". De
uiteindelijke naam "Vrijthof" of "Hoefijzer" moet vóór 28 oktober 2013 ingediend worden bij gemeente.
Actie: Frans.
Terugkoppeling Raadskaravaan.
Het verslag van het bezoek van de Raadskaravaan d.d. 5 september 2013, zoals dat van de gemeente
ontvangen is, zal aan ieder doorgestuurd worden en in de volgende vergadering besproken worden.
Actie: iedereen, doorlezen.
Terugkoppeling info-avond CPO d.d. 17 september 2013.
Uitstekende en goed voorbereidde avond (complimenten aan Bram). Stand van zaken: 2x niet, 2x
misschien, 5-6 geïnteresseerden. Bram gaat volgende stappen maken. Voortgang wordt op volgende
vergadering besproken.
Toekomst kermis Vierlingsbeek.
De organisatie van de Bekse kroegentocht heeft nieuwe ideeën m.b.t. opening en sluiten van de kermis. De
DR gaat een werkgroep oprichten waarin behalve 1 of 2 personen van de DR ( wie heeft interesse?) ook de
Ondernemersvereniging, inclusief de horeca, alsook de kroegentocht vertegenwoordigd moeten zijn.
Actie: Frans
Reactie Structuurvisie Boxmeer.
Opmerkingen moeten voor 3 oktober (d.i. overmorgen) bij de gemeente ingediend worden. Niemand heeft
tijd gehad dit lijvige document (60 pagina's) te lezen. Besloten wordt om het voor kennisgeving aan te
nemen. (Volgens Jan zal er weinig nieuws instaan maar is dit wettelijk opgelegd).
Deelname Brabantse Dorpen Derby.
Er is een werkgroep opgericht. Binnenkort komt er een publicatie, met daarin een oproep voor ideeën, in
Globaal en op 16 oktober 2013 om 20.00 uur is er in ‘t Joffershof de 1e bijeenkomst.
Uitnodiging Regionale themabijeenkomsten zorgcoöperaties op 7 en 10 oktober.
Belangrijke bijeenkomsten. Echter deze vinden overdag plaats dus voor de "werkenden" onder ons moeilijk
te bezoeken.
Stand van zaken erfgrenzen Koningsparkje.
Acties zijn genomen door gemeente en woningstichting. Alles is weer in originele staat.
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4.10. Uitnodiging presentatie "70 jaar leven in vrijheid".

4.11.

De werkgroep "4 mei viering" heeft een eigen project voor de viering in 2014 voor ogen. Hiervoor zijn
contacten gelegd met basisschool. De werkgroep heeft besloten om vooralsnog niet op de uitnodiging in te
gaan.
Terugkoppeling 2e sessie bespreking dorpsvisie Vierlingsbeek d.d. 19 sept. j.l.
Er wordt gewacht op het verslag hiervan van Wonen Vierlingsbeek. In de volgende DR-vergadering
bespreken.

5. W.v.t.t.k.
-

Bibliobeek vraagt medewerking van DR voor het verkrijgen van een subsidie. Vincent zal dit terugkoppelen
naar Lisette Verploegen van Bibliobeek.
Huub is eerder deze avond op een evaluatiebespreking blauwe zone/parkeerverbod Soetendaal geweest.
Bezwaren en suggesties van buurtbewoners zijn door gemeente aangehoord. Er volgt waarschijnlijk een
herziening/wijziging van het parkeerverbod.

6. Bespreken uitstaande acties.
Actie: “Definitieve vaststelling Pedjes zonder naam”.
Ben, Geertjan en Rein: Pedjes zonder naam, reactie bewoners Vierlingsbeek verwerken en zorgen dat dit op de
volgende vergadering definitief gemaakt kan worden.
Actie “Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof.”. Frans vergunning aanvragen voor de verdere uitbreiding van de
kerstverlichting op het Vrijthof.
Actie “Een artikel in Globaal plaatsen m.b.t. de kermis” kan vervallen. Er wordt een werkgroep kermis samengesteld.

7. Rondvraag
Sjaak Verstegen: Communicatie en uitvoering m.b.t. het oplappen van een stukje Spoorstraat. Sjaak zal met Frans
brief bespreken, welke naar gemeente gaat.
Actie: Frans en Sjaak
Vincent Gerrits: Er is door de gemeente gevraagd welke kosten DR heeft gemaakt m.b.t. de kermis. Huub informeert
bij de Ondernemersvereniging (Piet Verbeeten). Volgende vergadering bespreken.
Jan Stoffelen: Raadskaravaan goed georganiseerd door DR. Jan en andere raadsleden hebben zich gestoord aan
Huub m.b.t. de kans en de mogelijkheden om de gestelde vragen serieus te beantwoorden. Huub is zich van geen
kwaad bewust, had dit graag meteen gehoord en biedt zijn excuses aan.
CPO goed georganiseerd door DR.
Sjaak Verstegen: Wat doen we met het parkeren in de Grotestraat tussen de Wildeman en bakker. In 2009 heeft
zowel gemeente als DR besloten, dat het vooral verkeersgedrag is. Vincent en andere aanwonende zijn het hier niet
mee eens. Voorstel is onderwerp opnieuw aankaarten bij gemeente. Actie Frans
Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 5 november 2013
Dinsdag 3 december 2013
Dinsdag 7 januari 2014

Dinsdag 4 februari 2014
Dinsdag 4 maart 2014
Dinsdag 1 april 2014
Dinsdag 6 mei 2014
Dinsdag 3 juni 2014
Dinsdag 2 september 2014
Dinsdag 7 oktober 2014
Dinsdag 4 november 2014
Dinsdag 2 december 2014.
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.
Zo spoedig mogelijk een vergunning aanvragen voor de verdere uitbreiding kerstverlichting Vrijthof.

Wim Verhofstad:

Brief naar gemeente sturen betreffende klacht "overlast poezen". Meenemen problemen
zwerfkatten en overlast hondendrollen Overambt.

Rein Verhoeven:

Mogelijke naambordjes voor bomen dorpsraad inventariseren.

DB:

Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.

Frans Spiekman:

Gesprek arrengeren met de burgemeester.
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