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

Dorpsraadvergadering
Datum: 7 januari 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Afgemeld:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, , Huub Geurts , Wim Geurts, Rein
Verhoeven, Jan Roseboom, Marjolein de Bruin, Theo Achten, Jan Manders, Ben Bloemberg, Wim
Verhofstad
Geertjan van Groenland, Bram Verstegen, Juul de Bont, Jan Stoffelen

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering en wenst iedereen een gezond en goed 2014.
Hij kijkt even terug naar het jaar 2013 wat dit jaar betekent heeft voor de dorpsraad. Het dorpsplan van Wonen
Vierlingsbeek, wat door de dorpsraad met medewerking van een aantal inwoners uit Vierlingsbeek verder uitgewerkt
wordt. Het initiëren van het CPO om te komen tot het bouwen van woningen in eigen beheer. De nominatie voor de
Brabantse Dorpen Derby. Verder dat Geertjan van Groenland, i.v.m. zijn ziekte, niet meer aanwezig kan zijn bij de
dorpsraadsvergaderingen. Hij wenst Geertjan veel sterkte toe.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Een vraag van Ben m.b.t. de onderhoudskosten van € 450,- per jaar voor de te ontwikkelen website. Welke kosten
zijn hierin meegenomen. Deze vraag nemen wij mee naar de volgende vergadering. Verder geen aan- of
opmerkingen.

3. Bestuursaangelegenheden
Op dit moment zijn er geen bestuursaangelegenheden.

4. Algemene informatie:
4.1. Van dorpsvisie Vierlingsbeek naar een DOP (dorpsontwikkelingsplan).
De kerngroep “gemeenschapshuis” heeft een afspraak gemaakt met ’t Joffershof en ’t JOC om te komen tot
de inventarisatie van de wensen en eisen t.a.v. de mogelijke accommodaties. Voorlopig wordt de politiek niet
betrokken bij deze werkzaamheden, dit in verband met de komende verkiezingen.
Het streven is om voor de zomervakantie een uitgewerkt rapport te hebben.
Vincent en Sjaak hebben op 16 december j.l. een gesprek met Wethouder Hendriks en Peter Verhoeven
(Wonen Vierlingsbeek) gehad. Wethouder Hendriks streeft erna dat in elk dorp een multifunctioneel gebouw is
dus ook nu maar zeker straks in Vierlingsbeek.
Verder is de vraag gesteld aan Wonen Vierlingsbeek m.b.t. mogelijkheden tot aankoop en verbouw van de
hotel accommodatie van Concordia tot appartementen. Wonen Vierlingsbeek ziet niets in dit plan. De vraag is
gesteld aan Wonen Vierlingsbeek, om de aankoopkosten van het pand te verlagen. Wonen Vierlingsbeek
heeft m.b.t. het onderwerp wel aangegeven mee te willen praten, mee te willen denken.
Daarnaast is de aanvraag tot subsidie ingediend m.b.t. de mogelijkheden van het kerkgebouw. De aanvraag is
gedaan aan de stichting cultureel erfgoed te Delft, welke, bij goedkeuring 70% wil bijdragen aan de
onderzoekskosten (Circa € 14K). De gemeente is bereid mee te denken m.b.t. de andere 30%.
De goedkeuring van de subsidie/sponsering wordt in de loop van februari, uiterlijk 1 maart verwacht. Ergens in
het begin van de zomer zou dit moeten leiden tot een rapport. In het rapport worden ook de accommodaties
Joffershof, Concordia en JOC gebouw meegenomen en is een breder onderzoek dan de kerk alleen.
4.2. Stand van zaken CPO.
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende dorpsraadsvergadering.
4.3. Terugkoppeling gesprek m.b.t. de toekomst van de kermis Vierlingsbeek.
Vincent en Frans hebben op 16 december j.l. een gesprek gehad bij de gemeente. De gemeente Boxmeer
heeft de kermissen verdeelt in 3 categorieën:
cat. 1: Boxmeer; hiervoor geldt een vrije inschrijving.
cat. 2: Oeffelt, Overloon en Vierlingsbeek; hiervoor wordt een exploitant gezocht.
cat. 3: de overige dorpen.
Tijdens dit overleg hebben wij het verslag van de bespreking met de Vierlingsbeekse ondernemers en de
organisatie van de Bekse Kroegentocht overhandigd. Onze punten, o.a. de start van de kermis op
vrijdagavond, worden meegenomen met de onderhandelingen met de kermisexploitanten. Mogelijk komt er
begin februari meer duidelijkheid. Zodra de exploitant bekent is, wordt er nog een overleg met deze exploitant
belegd.
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4.4. Stand van zaken Brabantse Dorpen Derby.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Wij zijn genomineerd voor de eindronde. Wij behoren tot de 9 finalisten. Dit betekent dat Vierlingsbeek een
subsidie van € 10.000,- ontvangt voor de organisatie van het project Symphonica in Sporto. Imke SchellekensBartels (= een bekende amazone) is aangewezen als coach voor ons project. Trekkers van het project zijn Rik
Geurts en Niek Arts tezamen met de Stichting Doejemee (Ellen Smits), BiblioBeek (Lisette Verploegen) en de
Dorpsraad.
18 januari a.s. om 15:00 uur vindt de kick-off plaats. Alle cultuur- en sportverenigingen uit Vierlingsbeek en
Groeningen gaan dan met elkaar in gesprek met het doel om de juiste koppels te maken. Van deze speeddate
wordt door omroep Brabant een opname gemaakt.
Stand van zaken website Dorpsraad Vierlingsbeek.
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende dorpsraadsvergadering.
Terugkoppeling gesprek met gemeente m.b.t. verkeerssituatie Grotestraat.
Op 18 december j.l. hebben Vincent en Sjaak gesproken met Udo van der Zande en Jan Beekman.
Ten tijde van de observatie, tussen 7:30 en 8:45 uur, waren er geen grote problemen. De verwachte piek van
fietsers richting Boxmeer/Stevensbeek bleef uit. Het aantal geparkeerde auto’s was ook minimaal, daarom
waren er voldoende uitwijk mogelijkheden voor het verkeer. Vincent en Sjaak hebben aangegeven dat deze
situatie niet representatief is. Afgesproken is om d.m.v. foto’s het probleem duidelijk te maken.
Als mogelijke oplossing wordt voorgesteld om tenminste 3 plaatsen te creëren waar niet geparkeerd mag
worden en waardoor er voldoende plaatsen overblijven waar auto’s elkaar kunnen passeren.
Behandelen aanvraag financiële bijdrage Dansgarde de Bekse Klinkertjes.
De aanvraag is conform het reglement en wordt dus toegekend.
Uitnodiging MFA2025 symposium 20-02-2014 “een succesvol buurthuis”.
Mogelijk is dit interessant voor de kerngroep “gemeenschapshuis” n.a.v. het dorpsplan Vierlingsbeek.

5. W.v.t.t.k.
Op 27 januari a.s. vindt het jaarlijkse partneroverleg plaats. Punten die wij daar kunnen/moeten aankaarten mailen
naar het secretariaat.
Mogelijke punten zijn:
- De huidige coördinator dorps- en wijkraden gaat dit of volgend jaar met pensioen. Wordt er een opvolger
aangesteld, of wordt deze functie weg bezuinigd.
- Er vindt steeds meer ambtelijke samenwerking van de diverse gemeente plaats, wat zijn de gevolgen voor de
huidige situatie. Wordt de afstand tussen dorps- en wijkraden hierdoor groter. Blijft de huidige positie van de dorpsen wijkraden t.o.v. het college gelijk.
De kerstverlichting op het Vrijthof brandt nog steeds. Standpunt van de dorpsraad is dat kerstmis voorbij is en de
kerstverlichting na 6 januari (Driekoningen) uitmoet. Dit wordt doorgegeven aan de werkgroep VVV.

6. Bespreken uitstaande acties.
Actie: “Pedjes zonder naam”. De namen zijn uitgewerkt. Er wordt nu contact met de gemeente gezocht om er voor te
zorgen dat de pedjes voorzien worden van bordjes met de voorgestelde straatnamen. Frans maakt hierover een
afspraak met de gemeente.
Actie “Overlast poezen”. Wim heeft in samenwerking met de bewoners het probleem aanzienlijk verminderd. Van de
15 poezen zijn er nog 7 over. Een aantal kittens zijn bij mensen ondergebracht. Van de 7 poezen moet er nog één
gesteriliseerd worden. Daar het nu op advies van de dierenarts te koud is, wordt hier nog mee gewacht.
Door de genomen acties m.b.t. de hondenpoep is de overlast ook verminderd. Het actiepunt kan verwijderd worden.
Actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk”. Rein heeft beplantingsplan gemaakt, de kosten
hiervoor zijn € 850,-. Dit plan is naar het kerkbestuur gestuurd. Wij wachten de reactie van het kerkbestuur af.
Actie: “Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties”. Marjolein de Bruin geeft aan
dat zij wel medewerking wil verlenen bij de uitwerking van deze activiteit.

7. Rondvraag
Ben Bloemberg: Het wandelpad in de buurt van de Sleijbergweg wordt weer met een aantal vrijwilligers opgeknapt.
Aanvulling Rein de drassige plekken worden voorzien van houtsnippers, die beschikbaar gesteld zijn door de
eigenaar.
Wim Geurts: Wat gaat er gebeuren met het verhoogde grasveld op ’t Vrijthof. Op dit moment is er nog niets bekend.
Wij wachten op een reactie van de gemeente met betrekking tot de kermis, waar dit punt is aangekaart.
Rein Verhoeven: In samenspraak met de gemeente en de bewoners nabij de Domineestraat is een plan gemaakt
voor de verdere uitdunning van de beplanting. In februari worden de bomen, die verwijderd gaan worden, gemerkt en
besproken met de bewoners. Daarna worden de bomen door de gemeente gerooid.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur:

Dinsdag 4 februari 2014
Dinsdag 11 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:
Rein Verhoeven:

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk.

Frans Spiekman:

Uitbreiden kerstverlichting Vrijthof.
Zo spoedig mogelijk een vergunning aanvragen voor de verdere uitbreiding kerstverlichting Vrijthof.

DB:

Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.

DB:

Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties (o.a. een
vrijwilligerspool, materialenuitwisseling etc.).
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