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Frans Spiekman
Heihoekscheweg 42,
5821 GG Vierlingsbeek.
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KvK Brabant 54889103

Dorpsraadvergadering
Datum: 6 mei 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:
Afgemeld:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Rob Smeets, Jan Roseboom, Theo Achten, Jan Manders, Huub
Geurts, Jasper Moeskops, Sander Eggenhuizen, Peter Rijnen, Marjolein de Bruin, Frans van Benthum
Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Juul de Bont, Wim Verhofstad, Wim Geurts, Rein Verhoeven

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
Wij staan even stil bij het overlijden van Geertjan van Groenland. Een aantal leden zijn naar de mooie
afscheidsdienst in Hotel Asteria geweest. De dorpsraad heeft voor een bloemstuk gezorgd en een donatie aan BIG
Challenge (veehouderij tegen kanker, hiervoor heeft Geertjan zich nadrukkelijk voor ingezet).

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
N.a.v. punt 4.6 Geertjan heeft nog een aantal foto's van de kermis toegestuurd. Vincent zal een stuk opstellen om dit
op de kermis website van de gemeente te publiceren.
Verder zijn er geen aan- of opmerkingen.

3. Bestuursaangelegenheden
Naar aanleiding van het overlijden van Geertjan bestaat het DB nog uit 4 personen. Hierdoor zijn wij op zoek naar
een nieuw DB-lid. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Frans Spiekman of aanmelden bij een volgende
dorpraadsvergadering.

4. Algemene informatie:
4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De financiering voor het haalbaarheidsonderzoek is rond. Donderdag 8 mei 2014 is er een overleg met
het onderzoekbureau om de offerte te bespreken en kijken we of er meer voor het dorp uit te halen is.
Het onderzoek is nu erg gericht op de Laurentius kerk.
4.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Vincent heeft nog geen datum voor overleg van Henny Cremers en de Vuurtoren (kinderopvang)
ontvangen.
4.1.3. Werkgroep wonen.
Dit onderwerp wordt i.v.m. de afwezigheid van Bram doorgeschoven naar de volgende vergadering
4.1.4. Werkgroep dagbesteding.
Huub heeft contact gehad met de heer Spee (KBO) maar er is nog geen datum voor overleg
afgesproken. De heer Spee heeft alvast wel een aantal punten op papier gezet.
4.1.5. Werkgroep welkomstpakket.
Hierover is geen voortgang te melden. Navraag bij de gemeente over een welkomstpakket vanuit de
gemeente aan nieuwe inwoners heeft het volgende opgeleverd: De gemeente verstrekt geen
welkomstpakket aan nieuwe inwoners.
4.2. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
De eerste activiteit heeft op vrijdagavond 18 april jl. bij de Woonzorgboerderij Hultenhoek plaatsgevonden.
Hierbij waren Imke Schellekens-Bartels en Omroep Brabant aanwezig. Dit was een groot succes. Alleen blijven
e
wij achter met het aantal stemmen, wij staan op de 5 plaats. Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs
moeten op een van de eerste drie plaatsen staan. Er kan nog gestemd worden tot en met 2 juni 2014. Vanuit
de PR-werkgroep Symphonica in Sporto wordt actie ondernomen om meer stemmen voor ons project te
verkrijgen.
4.3. Terugkoppeling informatiebijeenkomst Breedband gemeente Boxmeer.
Dit onderwerp wordt i.v.m. de afwezigheid van Bram doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Voor alsnog zien wij hiervoor geen taak van de dorpsraad. Wij zullen het project wel kritisch volgen.
4.4. Bijeenkomst BPR 4 juni 2014 aanvang 19:30 uur in de Driewiek te Boxmeer.
Wij vinden het belangrijk dat de dorpsraad vertegenwoordigd is. Vanuit de dorpsraad zal Huub en eventueel
Peter aanwezig zijn. Huub doet navraag bij de heer Spee (KBO) of vanuit de KBO hiervoor ook belangstelling
is.
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4.5. Afwijzing subsidie communicatie apparatuur.
Het ingediende verzoek voor subsidie voor de aanschaf van communicatie apparatuur is afgewezen. De
gemeente meldt dat de aanschaf bekostigd moet worden vanuit het leefbaarheidfonds. Inmiddels is de
apparatuur aangeschaft. Het beheer is namens de dorpsraad in handen van Jan Roseboom. Voor mogelijke
uitleen van de apparatuur wordt een bruikleen overeenkomst opgesteld. Jan zal hiervoor een voorstel maken
en dit voorleggen aan de vergadering.
4.6. Jaarverslag 2013.
Het jaarverslag 2013 is akkoord. Dit kan gepubliceerd worden in Globaal en op de website.

5.

W.v.t.t.k.
Bram Verstegen heeft een nieuw ontwerp van het logo gemaild. Hierover zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
- Als het logo als briefhoofd gebruikt wordt, dan kan de tekst “het groene dorp aan de Maas” achterwege blijven.
- In het overige gebruik kan de tekst “Dorpsraad” achterwege blijven. Verder moet maas in de tekst “het groene
dorp aan de maas” met een hoofdletter geschreven worden.
Voor de rest is het logo akkoord. Frans zal dit aan Bram terugkoppelen.
Sjaak Verstegen heeft van een bewoner een verzoek ontvangen of de DR zorg wil dragen om de grond van het
plan “Achter het Vrijthof (wat nu braak ligt)” te egaliseren en in te zaaien met gras. Dit i.v.m. netheid van de kern,
op de töffel en kermis, enz.”. Sjaak heeft al naar de bewoner aangegeven dat dit bij de projectontwikkelaar
Janssen ligt. Hij mag doen ( en niet doen) met de grond wat hij wil. Stel dat er iemand gras zaait, wie is er dan
verantwoordelijk voor het onderhoud. Frans zal navraag doen bij de gemeente of projectontwikkelaar Janssen
mogelijk de plicht (contractueel) heeft, indien de grond lang braak ligt, om hiervoor een groenvoorziening te treffen.
Op 15 mei a.s. vindt er op het gemeentehuis een overleg plaats met de kermisexploitant van de Salm m.b.t. de
kermis Vierlingsbeek 2014. Naar dit overleg gaan Vincent, Frans en eventueel Jasper. Mogelijk zal er ook een
vertegenwoordiger zijn van Plus Verbeeten.
Vlaggenprotocol: Het is onduidelijk wanneer de Dorpsvlag gehesen mag worden. Hetzelfde geldt voor de nationale
vlag. Vincent zoekt dit uit.

6.

Bespreken uitstaande acties.
De actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.”. Het DB heeft dit punt besproken. Vincent zal het
resultaat uitwerken. Daarna zal het aan de leden toegezonden worden voor bespreking in de volgende
vergadering.
De actie “Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven
pedjes zonder naam”. Rob stelt een brief richting gemeente op.
De actie “Opstellen jaarverslag 2013” kan vervallen. Het jaarverslag 2013 is gereed en besproken.
De actie “Opstellen financieel jaarverslag 2013” kan vervallen. De resultaten zijn naar de gemeente gestuurd.
De actie “ Schoonmaken van de vlaggenmast op het Vrijthof”. Hiervoor is de afspraak gemaakt. Mogelijk wordt de
vlaggenmast bij de kerk ook opgeknapt.
Actie: “Horeca ondernemers, ondernemersvereniging en Bekse kroegentocht uitnodigen voor een overleg
betreffende de kermis” kan vervallen. Er was voor de genodigden geen animo voor een vervolg overleg.

7. Rondvraag
Marjolein de Bruin: Marjolein neemt namens de PK zitting in de commissie Wonen. Mogelijk kan zij te zijner tijd alle
vragen m.b.t. het wonen beantwoorden.
Frans van Benthum: Frans meldt dat de fietspaden tussen Vierlingsbeek en Sambeek toe zijn aan herstel. Er zitten
nogal wat gaten in het wegdek. Op sommige plaatsen is het provisorisch gerepareerd. De vergadering geeft aan dat
hij hier een melding moet maken bij het meldpunt openbare ruimte.
Frans van Benthum: Frans heeft thuis ter inzage voor de belangstellenden de begroting 2014 van de gemeente
Boxmeer.
Jan Manders: Jan meldt dat de stempas zonder envelop verstuurd is. Op de stempas staan privacygevoelige
gegevens. Is dit niet in strijdt met de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Vincent vraagt Jan hierover een
klacht aan de gemeente op te stellen.
Huub Geurts: Huub meldt dat het parkeerbeleid bij Soetendaal gewijzigd is naar tevredenheid van de aanwonenden.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2013 in het Joffershof om 20:00 uur:

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.

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/
Rob Smeets:

Schoonmaken van de vlaggenmast op het Vrijthof.

Wim Geurts:

Wim zal een paal met het naamplaatje naast de Beatrixboom in het Koningparkje plaatsen.

Vincent Gerrits:

Vincent een verhaal maken m.b.t. de kermis Vierlingsbeek, zodat dit op de kermis website van de
gemeente gepubliceerd kan worden.

Jan Roseboom:

Opstellen bruikleen overeenkomst communicatie apparatuur.

Frans Spiekman: Opmerkingen m.b.t. het ontwerp van het logo aan Bram Verstegen terugkoppelen.
Frans Spiekman: Navraag bij gemeente of de projectontwikkelaar Janssen verplicht is om een
groenvoorziening te treffen op de braak liggende grond van het plan “Achter het Vrijthof”.
Jan Manders:

Naar aanleiding van de stempas klacht m.b.t. WPB maken richting de gemeente.

Vincent Gerrits:

Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag.
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