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Dorpsraadvergadering
Datum: 4 februari 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:
Afgemeld:

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

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
Wijziging agenda:
punt 4.9 behandelen subsidieaanvraag communicatieapparatuur wordt toegevoegd.
Verder moeten de werkzaamheden van alle werkgroepen n.a.v. het dorpsplan in het vervolg in de agenda
opgenomen worden, zodat in de vergadering de voortgang gevolgd kan worden.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Bram beantwoordt de vraag van Ben m.b.t. de onderhoudskosten van € 450,- per jaar voor de te ontwikkelen
website. In deze kosten zijn de kosten voor de hosting van de website in meegenomen. 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 overleg gehad met ’t Joffershof en ’t JOC. Deze mensen waren
nogal bevreesd dat de voorgenomen plannen te ingrijpend voor hen waren. Hun beleving was dat de huidige
gebouwen gesloopt zouden gaan worden. Hiervan is op dit moment nog geen sprake. Er moet eerst een
uitgewerkt plan samengesteld worden. Tijdens dit overleg heeft een inventarisatie van de eisen en wensen
m.b.t. een gemeenschapshuis plaats gevonden.
Op dit moment is er nog geen reactie binnen van de stichting cultureel erfgoed te Delft m.b.t. de
aangevraagde subsidie. Mogelijk komt hier begin maart 2014 bericht over.
De gemeente heeft aangeven dat de geplande uitbreiding van ’t Joffershof nog niet wordt opgepakt. Men
wacht eerst het onderzoek van de werkgroep af. Dit ter voorkoming van kapitaal vernietiging.
4.2. Stand van zaken CPO.
Door 5 belangstellende wordt er binnenkort een stichting opgericht. Er zijn nog een aantal twijfelaars mogelijk
sluiten zij zich binnenkort alsnog aan. Voor de projectbegeleiding hebben zij de heer Meulman uit Rijkevoort
ingeschakeld. Op dit moment wordt voor het CPO-plan ingezet op de locatie “Achter ’t Vrijthof”. Deze locatie
heeft de voorkeur van de belangstellenden. Hierover vindt 5 februari 2014 overleg plaats met de
projectontwikkelaar Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen.
4.3. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
OP 18 januari 2014 heeft de kick-off met alle deelnemende verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen
plaats gevonden. Dit was een groot succes. Bij deze kick-off was ook omroep Brabant en de BLOS aanwezig.
De BLOS heeft hiervan een klein impressie van uitgezonden. Tijdens de speeddate zijn er leuke ideeën
ontstaan. Door de kerngroep zal, in overleg met de verenigingen, een kalender met de gekozen activiteiten
samengesteld worden.
Voor vrijdagavond 18 april a.s. zal de eerste activiteit plaatsvinden. Deze wordt door rijvereniging Valentinus in
samenwerking met de Woonzorgboerderij Hultenhoek georganiseerd. De activiteit vindt in de manege van de
woonzorgboerderij plaats. Tijdens deze activiteit zal onze coach Imke Schellekens-Bartels ook aanwezig zijn.
Ook worden er weer opnamen door omroep Brabant gemaakt.
Op woensdagmiddag 14 mei vindt er op het sportpark Soetendaal een activiteit met kinderen en ouderen
plaats. Dit wordt georganiseerd door de basisschool. Voor deze activiteit worden de ouders oma’s en opa’s en
KBO-leden ook uitgenodigd. Het jeugdorkest van de harmonie de Herleving zal deze activiteit muzikaal
opluisteren.
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4.4. Stand van zaken website Dorpsraad Vierlingsbeek.
De werkzaamheden zijn al ver gevorderd. De lay-out en ontwerp zijn zo goed als afgerond. Door diverse
mensen wordt gewerkt aan de content van de website. Bram toont via de beamer de al beschikbare lay-out.
Dit ziet er keurig uit. Er moeten nog knopen doorgehakt worden t.a.v. welke informatie er op de website
gepubliceerd moet worden. Het streven is om volgende maand Life te gaan.
4.5. Financiering pedjes zonder naam.
De namen van de pedjes zijn nu vastgesteld. Er moet nu een plan komen m.b.t. het ten uitvoer brengen van
de plaatsing van de naambordjes. Geïnventariseerd moet worden hoeveel bordjes met bijbehorende palen er
aangeschaft moeten worden. Onderhoudsschema voor de eerste 10 jaar vaststellen. Eisen gemeente t.a.v. de
vormgeving c.q. grootte van de naambordjes. Mogelijk kunnen de bordjes via de gemeente aangeschaft
worden. Vergunning gemeente aanvragen. Begroting van het totale plan. Actie: werkgroep wandelpaden
4.6. Terugkoppeling kaderoverleg d.d. 27 januari 2014 (o.a. kermis en aankondigingbeleid).
Rob en Frans zijn naar het kaderoverleg geweest. Via twee presentaties worden de uitgangspunten m.b.t. de
kermis en het aankondigingbeleid toegelicht.
Kermis:
Het streven van de gemeente is om in alle dorpen de kermis te behouden. Hiervoor worden
kermisexploitanten gezocht. Voor Vierlingsbeek wijzigt er het komende jaar nog niets. De vastgestelde datum
is 9 t/m 12 augustus 2014. De kermisexploitant voor 2014 is van de Salm, het contract is met 1 jaar verlengd.
Vanaf 2015 de kermis uitbesteden aan 1 kermisexploitant middels inschrijving voor een periode van drie jaren.
De kermisexploitant heeft overleg met de dorpsraden over samenstelling van de attracties en de opstelling
van de attracties.
Aankondigingbeleid:
Met dit onderwerp is de gemeente geruime tijd geleden gestart. Op het destijds gepresenteerde concept zijn
veel reacties binnengekomen en deze hebben geleid tot een herziening. Het resultaat: voorstel tot een minder
strak beleid waar hij graag reacties op krijgt. Het uitgangspunt blijft het voorkomen van wildgroei, van
verrommeling. Er komt een pilot met A0 borden waar commercieel op geadverteerd kan worden met het
beding dat er gratis “maatschappelijke” informatie op kan worden verstrekt. Voor lokale aankondigingen zal
maatwerk moeten worden afgesproken. De wijk- en dorpsraden zullen nog betrokken worden bij de verdere
uitwerking van het voorgenomen beleid.
De evenementenportalen op de verschillende locaties in de gemeente Boxmeer komen te vervallen voor het
beheer van de Gemeente Boxmeer.
De Wijk- of dorpsraden kunnen bij interesse deze borden (al dan niet op de huidige locatie) kosteloos
overnemen inclusief een aantal borden. Verzoek kan men indienen bij de Gemeente.
Het beheer en onderhoud zijn na overname voor de wijk- of dorpsraad. De vergadering is voor het overnemen
van het evenementportaal op de Overloonseweg. Gezocht moet worden naar een vrijwilliger voor het
bijhouden van het portaal.
4.7. Uitnodiging algemene ledenvergadering VKK d.d. 12 februari 2014 aanvang 19:30 uur.
Hiervoor is geen belangstelling.

4.8. Behandelen aanvraag financiële bijdrage De Oude Schoenendoos.
Zodra de opdracht naar de drukker gestuurd is, wordt een subsidie van € 250,- verstrekt aan de
initiatiefnemers (De oude Schoenendoos en Bibliobeek) voor het uitbrengen van het boek over de oorlog en
de bevrijding in de oude gemeente Vierlingsbeek.
4.9. Behandelen subsidieaanvraag communicatieapparatuur door diverse partijen.
De dorpsraad zal namens de aanvragers het verzoek tot subsidie voor aanschaf van communicatieapparatuur
bij de gemeente indienen.

5. W.v.t.t.k.
Verzoek van “t Joffershof gekregen om de vergadering op 1 april 2013 van de huidige locatie te verplaatsen naar de
bestuurskamer. Dit is akkoord, Frans zal dit doorgeven.

6. Bespreken uitstaande acties.
Actie: “Pedjes zonder naam”. De namen zijn nu definitief uitgewerkt. Het actiepunt kan verwijderd worden.
Actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk”. Rein heeft een voorstel voor de beplanting
gemaakt, de kosten hiervoor zijn € 850,-. Dit voorstel 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
Theo Achten: In de buurt van de spoorwegovergang liggen bouwmaterialen. Is het bekend van wie deze zijn?
Voorstel vergadering aan Theo om dit kenbaar te maken
Sjaak Verstegen: Wij (Vincent) zouden n.a.v. het bezoek van de gemeenteambtenaar aan de Grotestraat foto’s
maken en opsturen. Is dit inmiddels gebeurd? Vincent antwoord, dat er nog geen situaties zijn opgetreden om
zinvolle foto’s van de verkeerssituatie te maken. Wachten we nog even af. Actie: Vincent.
Sjaak Verstegen: Sjaak heeft vernomen dat de snelheidscontroles op de Overloonseweg op verzoek van de
dorpsraad n.a.v. de raadskaravaan d.d. 5 september 2013 tot stand zijn gekomen. Frans heeft het verslag van de
raadskaravaan er op nageslagen. Hierin wordt met geen woord gerept over de snelheid op de Overloonseweg. Wel
over de snelheid in de 30 km zone.
Sjaak Verstegen: Heeft uit vernomen dat de verlegging van de bebouwde kom op de Overloonseweg mede tot stand
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is gekomen door de Dorpsraad. Hij heeft hier Globaal op na geslagen. In een Globaal van 2003 staat ook vermeld
dat de verlegging in samenspraak met aanwonenden en dorpsraad tot stand is gekomen.
Sjaak Verstegen: Sjaak doet het voorstel om bij de gemeente te vragen om meerdere verkeersborden met maximaal
50 km per uur op de Overloonseweg na het passeren van het bord Vierlingsbeek te plaatsen. De vergadering gaat
hierin niet mee, men vindt dat het duidelijk genoeg is, als men de bebouwde kom in rijdt, dat het logisch is dat je
daar maximaal 50 km per uur mag rijden.
Jan Roseboom: Jan geeft aan dat met behulp van Google het eenvoudig is om een enquête samen te stellen. Het
stelt voor om voor het actiepunt “Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties (o.a.
een vrijwilligerspool, materialenuitwisseling etc.)” om te inventariseren m.b.v. een enquête bij de verenigingen of er
voldoende animo is voor het opzetten van een vrijwilligerspool. De vergadering vindt dit een goed voorstel. Jan
maakt een opzetje en daarna wordt het via het secretariaat naar de verenigingen gestuurd.
Ben Bloemberg: Ben meldt dat Rein Verhoeven een promotieverhaal in Globaal heeft alten publiceren met
betrekking tot het opknappen van het Makkenpad. Deze publicatie is tevens verstuurd naar de gemeente en de
aannemer van Engelen Groen, die de houtsnippers gratis beschikbaar had gesteld. De vergadering vindt dit een
goed initiatief.
Bram Verstegen: Stelt voor om alle zaken, die in het verleden en nu bereikt zijn door de dorpsraad, op de website te
publiceren. Dit ter promotie van de dorpsraad. Mogelijk kunnen de jaarverslagen hiervoor gebruikt worden. De
vergadering vindt dit een goed voorstel.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur:

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:
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.).

Werkgroep
wandelpaden:

Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de
beschreven pedjes zonder naam.

Vincent Gerrits:

N.a.v. het bezoek van de gemeenteambtenaar i.v.m. de verkeerssituatie in de Grotestraat moeten
er foto’s gemaakt worden van probleemsituaties en naar de gemeente opgestuurd worden.

