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Dorpsraadvergadering 
Datum: 1 april 2014 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof 
 
Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Rob Smeets, Jan Roseboom, Theo 

Achten, Jan Manders, Huub Geurts, Wim Geurts, Jasper Moeskops, Sander Eggenhuizen, Peter Rijnen 
Afgemeld:  Geertjan van Groenland, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin, Juul de Bont,  Wim Verhofstad  
 
 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Sjaak had meer actiepunten verwacht; hij komt hier tijdens de rondvraag op terug. 
Verder zijn er geen aan- of opmerkingen. 

 

3. Bestuursaangelegenheden 
Op dit moment zijn er geen bestuursaangelegenheden. 
 

4. Algemene informatie: 

4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek. 
4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis. 

De kerngroep vergadert 9 april 2014. 
De stichting cultureel erfgoed te Delft heeft de subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek toegekend. 
De overige 30% van de kosten moet nog binnen gehaald worden. De kerngroep overlegt over de 
mogelijkheden. 

4.1.2. Werkgroep kindcentrum. 
Vincent heeft contact met Henny Cremers en de Vuurtoren (kinderopvang) gehad. Henny Cremers zal 
op korte termijn een vergadering beleggen. 

4.1.3. Werkgroep wonen. 
Het CPO traject loopt nog steeds. Er zijn 5 serieuze gegadigden. Er vinden onderhandelingen plaats 
met de projectontwikkelaar Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen voor het mogelijk bouwen in het plan 
“Achter het Vrijthof”. 

4.1.4. Werkgroep dagbesteding. 
Huub en Gerrie Scheffers plannen een overleg met de KBO (de heer Spee). 

4.1.5. Werkgroep welkomstpakket. 
De mogelijke inhoud is vastgesteld. De verdere uitwerking moet nog plaats vinden. 
Margriet Verheijen heeft aangegeven om mee te werken aan de samenstelling van het welkomstpakket. 
Binnenkort een vergadering beleggen. 

4.2. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby. 
De bewegingsmeter is klaar en geplaatst nabij de pastorie van de kerk.  
Op vrijdagavond 18 april a.s. zal de eerste activiteit plaatsvinden. Deze wordt door rijvereniging Valentinus in 
samenwerking met de Woonzorgboerderij Hultenhoek georganiseerd. Hierbij zijn Imke Schellekens-Bartels en 
Omroep Brabant aanwezig. 

4.3. Stand van zaken website www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
De website is al een aantal weken life. Hij ziet er professioneel uit. Dank aan iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft. Vanuit Groeningen moet nog informatie aangeleverd worden. 
Daar de site nog in een opbouwende fase is kunnen tips, aanvullingen en andere opmerkingen aan de 
webmaster of aan Bram doorgegeven worden. 

4.4. Jaarverslag 2013. 
Het financieel jaarverslag 2013 is, conform het formaat van de gemeente, bij de gemeente ingediend. Het 
wordt in de volgende dorpsraadsvergadering besproken. 
Voor het jaarverslag 2013 zal Frans een e-mail naar de diverse werkgroepen sturen voor het aanleveren van 
informatie. Frans zal deze informatie in het jaarverslag 2013 verwerken. 

4.5. Vooroverleg met kermisexploitant Salm donderdag 15 mei 2014 om 20:00 uur. 
Frans zal de horeca ondernemers en de ondernemersvereniging en de organisatie van de Bekse 
Kroegentocht uitnodigen voor een overleg. Hierbij ook vaststellen wie bij het vooroverleg aanwezig is. 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 
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4.6. Tekst en foto’s website kermis gemeente Boxmeer. 
De gemeente Boxmeer heeft om informatie (tekst en foto’s) van de kermis Vierlingsbeek gevraagd zodat dit 
op de website geplaatst kan worden. Geertjan heeft aangegeven dat hij wel een aantal foto’s heeft. Mogelijke 
kan van de Bekse Kroegentocht nog informatie aangeleverd worden. 
 

5. W.v.t.t.k. 
De opmerkingen betreffen de statuten en het convenant van Willem van de Rijdt leveren volgens ons op dit moment 
geen problemen op. Tijdens de vergadering is afgesproken om de statuten niet te wijzigen omdat er in de praktijk 
geen enkel probleem is en het wijzigen (opnieuw) gedoe is? Het zou enkel een pro forma actie zijn. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
Actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk”. Bij Rein navragen wat de stand van zaken is 
omtrent het aanbrengen van de rollaag. 
Actie “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”. Vincent heeft toegezegd om in 
april 2014 de foto’s naar de gemeenteambtenaar te sturen. 
Actie: “Opstellen financieel jaarverslag 2013” is uitgevoerd. De resultaten zijn naar de gemeente gestuurd. Het 
financieel verslag wordt in de volgende dorpsraadsvergadering besproken. 
Actie: “Verzoek indienen voor extraverkeersborden of wegmarkeringen met max. snelheid 50 km/uur op de 
Overloonseweg”is uitgevoerd. Actiepunt blijft staan totdat de gemeente gereageerd heeft. 
 

 

7. Rondvraag 
Sjaak Verstegen: Sjaak vraagt naar de stand van zaken omtrent een drietal acties: n.l. : 
1. Zwerfvuil staaiweg; actie Rein 
2. Schoonmaken vlaggenmast Vrijthof; actie Wim en Rob 
3. Boomplaatje koningsparkje; actie Wim. 
Deze acties worden alsnog in het verslag opgenomen. 
 
Huub Geurts: Het Groeningskoor heeft meegedaan met de landelijke opschoondag. Dit was een groot succes. Er is 
veel zwerfvuil verwijderd. Hij vroeg zich af waarom de basisschool niet deelgenomen had aan de landelijke 
opschoondag. Hij vraagt dit na bij Henny Cremers.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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  Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de 
wandelpaden:  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. 
 
Frans Spiekman: Opstellen jaarverslag 2013. 
 
Huub Geurts:  Opstellen financieel jaarverslag 2013. 
 
Frans Spiekman: Afspraak maken met Jan Roseboom i.v.m. het opstellen van een enquête ten behoeve van een  
   vrijwilligerspool m.b.v. Google. 
 
Frans Spiekman: Verzoek indienen voor extraverkeersborden of wegmarkeringen met max. snelheid 50 km/uur op  
   de Overloonseweg. 
 
Rein Verhoeven: Via het meldpunt van de gemeente doorgeven dat er op de Staaiweg veel zwerfvuil wordt achter  
   gelaten. Mogelijk kunnen de BOA’s van de gemeente gaan handhaven. Hierover moeten we ook  
   Janne Blom onze wijkagent informeren. 
 
Wim Geurts/  Schoonmaken van de vlaggenmast op het Vrijthof. 
Rob Smeets: 
 
Wim Geurts:  Wim zal een paal met het naamplaatje naast de Beatrixboom in het Koningparkje plaatsen. 
 
Frans Spiekman: Horeca ondernemers, ondernemersvereniging en Bekse kroegentocht uitnodigen voor een overleg 
   betreffende de kermis.  


