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Dorpsraadvergadering 
Datum: 5 oktober 2013 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Ben Bloemberg, Rob Smeets, Bram 

Verstegen, Juul de Bont, , Wim Geurts, Rein Verhoeven, Jan Stoffelen 
Afgemeld:  Huub Geurts, Geertjan van Groenland, Theo Achten, Wim Verhofstad 
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. Vincent benadrukt nogmaals dat, indien je 
verhinderd bent, je afmeldt voor de vergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen. Met dank aan Sjaak. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
I.v.m. de ziekte van Geertjan heeft het bestuur een e-mail gestuurd naar Geertjan. Geertjan verblijft op dit moment in 
Hospice Bethlehem te Nijmegen. Hij heeft aangegeven dat een aantal leden van de dorpsraad welkom zijn om bij 
hem bezoek te komen. Op dit moment wachten wij op een berichtje van Geertjan wanneer hij ons kan ontvangen. 
 

4. Algemene informatie: 

4.1. Definitieve vaststelling namen “pedjes zonder naam”. 
Tijdens de vergadering is het memo van Ben doorlopen. Alle namen zijn nu zoveel mogelijk in het dialect 
vastgesteld. Ben maakt het document “pedjes zonder naam” definitief. Daarna gaan wij met een voorstel 
betreffende de pedjes naar de gemeente. Wij streven ernaar dat de namen van de pedjes in het stratenregister 
van de gemeente Boxmeer opgenomen worden. Ook moeten er bordjes met de namen van de pedjes komen. 
Dit zal ook met de gemeente overlegd moeten worden. 

4.2. Terugkoppeling raadskaravaan. 
In het algemeen kan men zeggen dat het een nuttige bijeenkomst is geweest. Het heeft al een aantal positieve 
dingen opgeleverd. B.v. een motie m.b.t. het faciliteren van de dranghekken bij lokale evenementen. 

4.3. Stand van zaken CPO. 
Op dit moment is er nog voldoende belangstelling om door te gaan. De planning is om 14 november a.s. de 
volgende CPO avond te organiseren. Het wachten is nu nog op een antwoord van de gemeente of een 
medewerker vanuit de gemeente het CPO verder kan toelichten en aanwezig kan zijn. Ook het bureau dat bij 
de vorige info avond aanwezig is, wordt voor deze avond uitgenodigd. 

4.4. Toekomst kermis Vierlingsbeek. 
De organisatie van de Bekse kroegentocht heeft voorgesteld om de kermis op vrijdag te laten beginnen en op 
maandag te laten eindigen, daar de kermis op dinsdag bijna geen bezoekers trekt. De leden van de dorpsraad 
kunnen zich vinden in dit voorstel. Dinsdag 12 november 2013 vindt er een bespreking plaats m.b.t. de kermis 
met de horica ondernemers, de ondernemersvereniging en de organisatie van de Bekse Kroegentocht. Vanuit 
de dorpsraad zijn Wim Geurts, Vincent Gerrits en Frans Spiekman aanwezig bij deze bespreking. 

4.5. Stand van zaken Brabantse Dorpen Derby. 
Door een aantal enthousiasten dorpelingen is een plan gemaakt met als titel “Symphonica in Sporto”. Dit plan 
is inmiddels ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Het is bedoeling om alle verenigingen te benaderen om 
deel te nemen aan dit project. 

4.6. Behandelen aanvraag financiële bijdrage Sinterklaascomité. 
De aanvraag voor een subsidie van € 250,- uit het leefbaarheidfonds door het Sinterklaascomité is akkoord. De 
twee subsidie aanvragen van BiblioBeek zijn niet akkoord omdat deze aanvragen niet gezien kunnen worden 
als een project, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid. Om toch in aanmerking te komen voor een 
bijdrage uit het leefbaarheidfonds, zal BiblioBeek de aanvraag anders moeten onderbouwen (zie hiervoor het 
reglement). 

4.7. Terugkoppeling gesprek met de burgemeester. 
Huub en Frans hebben een gesprek gehad met de burgemeester. De volgende punten zijn besproken: 
1. Toestemming voor uitbreiding van de kerstverlichting op het Vrijthof. Op korte termijn vindt er een 
bespreking plaats met twee ambtenaren van de gemeente om te bezien welke mogelijkheden er zijn. 
2. Verkeerssituatie Grotestraat. In eerste instantie gingen wij praten over de snelheid en het plaatsen van 
DSI’s. Daar de DSI’s reeds aanwezig waren in Vierlingsbeek, hebben wij nogmaals de gevaarlijke 
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verkeerssituatie tussen de Wildeman en garage Kusters aangekaart. Afgesproken is dat er op korte termijn een 
gesprek met de bewoners, dorpsraad en gemeente gaat plaats vinden om te komen tot een acceptabele 
oplossing voor alle partijen. 
3. Kermis. Wij hebben aangekaart dat het mogelijk wenselijk is om de kermisdagen te wijzigen. Daar wij hier 
binnenkort een gesprek over hebben, zullen wij de gemeente daarna zo spoedig mogelijk hierover informeren. 
 

5. Presentatie DorpsOntwikkelingsPlan. 
Door Wonen Vierlingsbeek is een Dorpsvisie opgesteld. Bram ligt het plan aan de hand van een presentatie toe. 
Door tijdsgebrek is besloten om de benodigde acties vanuit het plan in de volgende dorpsraadsvergadering vast te 
stellen en op te starten. 
 

6. W.v.t.t.k. 
Geen bijzonderheden. 
 

7. Bespreken uitstaande acties. 
Actie: “Definitieve vaststelling Pedjes zonder naam”. 
De namen zijn vastgesteld en Ben maakt het document “Pedjes zonder naam” definitief, zodat er richting gemeente 
actie ondernomen kan worden. 
Actie “Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof.”. De aanvraag voor een vergunning is in behandeling bij de gemeente. 
Actie “Gesprek arrengeren met de burgemeester” kan vervallen. Het gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. 

 

8. Rondvraag 
Wim Geurts: Wim bedankt Jan Stoffelen met het indienen ven de motie m.b.t. het faciliteren van de dranghekken 
door de gemeeente. 
Ben Bloemberg: Ben was benieuwd wie er allemaal vanuit de dorpsraad naar de "70 jaar leven in vrijheid" gaat. Juul 
heeft zich daar voor opgegeven. 

 
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; Ben maakt het document “Pedjes zonder naam” definitief. 
Rein:  
 
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. 


