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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 2 september 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Juul de Bont, Rob Smeets, Jan Roseboom, Theo Achten,
Jan Manders, Peter Rijnen, Tim Reefs, Wim Geurts, Wim Verhofstad, Jan Spee, Rik Hermanussen, Hans van
de Heuvel, Ton Swinkels, Maarten Hermans

Afgemeld:

Frans Spiekman, Jan Stoffelen, Huub Geurts, Rein Verhoeven, Ben Bloemberg, Jasper Moeskops,
Sander Eggenhuizen, Marjolein de Bruin

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. Juul moet straks weg en zal starten met punt 4.11.
Rob Smeets Notuleert.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3. Bestuursaangelegenheden
Voor het dagelijks bestuur is er een vacature. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Frans Spiekman of aanmelden bij
een volgende dorpsraadsvergadering.

4. Algemene informatie:
4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
Er is een eerste presentatie geweest: de zalen van Concordia passen ook in de kerk. Verdere opties
worden nog bekeken en over 3 weken (18 september) is er een vervolg afspraak.
Later legt Sjaak, na vragen van Jan Spee, nog uit dat alles nog in een oriënterende fase is en dat er nog
totaal niets besloten is over kerk, Concordia, Joffershof of wat dan ook. Zoals in het begin afgesproken
hebben gebruikers van hetzij Concordia, Gryphus, of Joffershof géén zitting in de werkgroep. Overleg met
gebruikers komt later omdat de invullen en wensen in deze fase van het onderzoek nog niet aan de orde
zijn.
4.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Wegens bestuurswissel school geen afspraak kunnen maken; afspreken met opvolger Henny Cremers.
4.1.3. Werkgroep wonen.
Om diverse redenen zijn mensen afgehaakt waardoor er voor CPO nog maar momenteel nog maar 2
kandidaten over zijn.. Er zal binnenkort een overleg plaatsvinden o.a. met de kandidaten om te kijken hoe
hier mee verdergegaan zal worden.
Locatie Creemers zou verkocht zijn om er appartementen van te maken, Bram zal navragen of dit klopt en
over er meer details (koop/huur, etc.) bekend is.
In de komende maanden zal een overleg gepland worden met de werkgroep om de lopende ‘taken’ van de
werkgroep te bespreken. Starters koop en huur, senioren koop en huur. De dorpsraad spreekt duidelijk uit
dat, om de leefbaarheid te behouden, het onderwerp CPO “warm” gehouden moet worden.
4.1.4. Werkgroep dagbesteding.
Huub heeft vandaag de heer Jan Spee (KBO) gemaild maar nog geen inhoudelijk gesprek gehad; Jan
Spee merkt op dat in vorige notulen van dorpsraadsvergaderingen vermeld staat dat er zulke gesprekken
wel plaatsgevonden hebben. Vincent maakt excuses namens de DR voor de incorrecte weergave. Jan
Spee zegt dat overleg tussen KBO en dorpsraad geen enkele zin meer heeft, daar er al een nieuwe start
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wordt gemaakt met dagbesteding in de Joffershof, na overleg met verschillende instanties. Vincent
antwoordt dat de dorpsvisie KBO èn dorpsraad als gesprekspartners noemt en dat de KBO open moet
staan voor een structureel overleg. Hiertoe zal Huub contact met Jan opnemen.
4.1.5. Werkgroep welkomstpakket.
Hierover is geen voortgang te melden.
4.2. Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby
Dit loopt goed; de teller staat op ongeveer 3200 mensen in beweging en a.s. zondag is er weer een activiteit. 4
oktober is er overleg over de besteding van de hoofdprijs, € 25.000.
4.3. Toekomst Kermis.
Dit jaar voor het eerst kermis van vrijdagavond t/m dinsdag. Algemene indruk is dat kermis goed verlopen is,
Maandag 6 oktober is de dorpsraad op het gemeentehuis uitgenodigd voor een evaluatie van de kermis.. De
gemeente wil opnieuw aanbesteden, maar er zijn twijfels of dat lukt gezien de opstelling van exploitanten. De
dorpsraad wil eerst een vóórevaluatie met de horeca-ondernemers, de ondernemersvereniging en de Bekse
Kroegentocht.
4.4. Klacht illegale zandstorting en stortingsmogelijkheden.
Betrof een redelijke hoeveelheid zand nabij de CAI-mast. Het zand is (blijkbaar) door de gemeente) opgeruimd.
Mogelijkheden om afval aan te bieden in Vierlingsbeek staan op http://www.afvalaanbieden.nl/.
4.5. Definitieve vaststelling logo DR en website.
Gekozen wordt voor het logo met “dorpsraad” rechtsboven en een dunne streep rechtsonder.
=> Uitleg over het logo (de figuur links) komt van Wim Verhofstad en Wim Geurts
4.6. Aankondigingbeleid en overname portalen.
Gemeente biedt in brief d.d. 24-06 aan dat de dorpsraad het evenementenportaal aan de Overloonseweg
overneemt . Zoals al eerder besloten willen wij dit, maar we willen ook gebruik maken van de mogelijkheid om om
er nog 3 méér over te nemen, zodat op alle invalswegen een bord geplaatst kan worden. => Frans: vóór 1 okt
schriftelijk verzoek aan de gemeente voor overname totaal 4 borden + zoveel mogelijk ‘inschuif’ borden. Houdt
ook in dat dorpsraad afspraken over beheer en onderhoud moet maken en een beheerder van borden gezocht
moet worden.
Bovendien biedt de gemeente ons de mogelijkheid aan om op 4 locaties (op gemeente-eigendom) -onder
voorwaarden w.b. grootte en duur- aankondigingen t.b.v. plaatselijke verenigingen en activiteiten te plaatsen
Vooralsnog hebben wij daar géén belangstelling voor .
Naast de reeds aanwezige commerciële sandwichborden van firma Jordans biedt het bedrijf Grafipoint zich nu
aan met evenementen- en activiteitenborden voor plaatselijke verenigingen. Besloten wordt om (i.v.m. kosten)
niet op aanbod van Grafipoint in te gaan. Bovendien zou in het verleden door de gemeente toegezegd zijn dat de
‘oude’ driehoekborden –onder voorwaarden- blijven bestaan voor plaatselijke evenementen/activiteiten. =>
afspraken driehoekborden nakijken Frans + Vincent .
Tijdens partneroverleg aankaarten dat er toestemming gegeven zou worden voor lokale evenementen met de
oude driehoek borden. De commerciële portalen zijn te duur voor zoiets.
4.7. (tevens 4.13) Partneroverleg.
Op woensdag 15 okt a.s. is het Partneroverleg. Te bespreken onderwerpen:
- gedane toezeggingen m.b.t. driehoekborden (zie 4.6)
het beleid mbt dranghekken en verkeersborden : waarom ophalen als de controle veel te wensen overlaat en
sommige evenementen ze wel netjes aangeleverd krijgen?
- vervolg op de B.P.R.?
- snelheid Overloonseweg.
4.8. Schoonmaken kruisbeeld spoorstraat..
Frans en Lucy Kusters stellen voor om dit door dezelfde mensen te laten doen die het kerkhof onderhouden. Dat
vindt de DR prima; => Wim Verhofstad koppelt dit terug naar Frans
Wie is eigenaar van het kruisbeeld? => Frans vraagt aan kerkbestuur.
4.9. Bijeenkomst VKKNB “samenredzaamheid”, donderdag 25 sept a.s.
Niemand van de aanwezigen heeft interesse en/of tijd om op de uitnodiging in te gaan.
4.10. Klacht landbouwverkeer
N.a.v. klachten over groot en zwaar landbouwverkeer in Hogeweg, de Roei en Heihoekseweg, heeft Sjaak de
gemeente gemaild en is op het gemeentehuis geweest met Rene Schaeffers. Oplossing zou zijn een landruil
tussen 2 betrokken landbouwers waardoor het landbouwverkeer niet meer door de woonwijken hoeft. Rene
Schaeffers neemt hiertoe contact op met de landbouwers, waarvan één partij in principe al akkoord is.
4.11. Aanvraag bijdrage balvangnetten (speeltoestellen beleid gemeente buurtvereniging Heihoek
Hans vd Heuvel legt de achtergrond uit van hun verzoek netten te plaatsen; het pleintje bij de roei geeft overlast
(hoge ballen) en in principe is op het veld achter de Heihoekscheweg meer ruimte. Maar de jeugd ziet dan wel
graag dat de bal achter het doel wordt tegengehouden. Juul antwoordt dat er inmiddels een verzoek aan de
gemeente is gedaan voor 2 extra balvangnetten voor de doelen op het veld aan de Heihoekseweg. Reactie van
de gemeente wordt eerst afgewacht.
Namens de gemeente vraagt Juul waar de picknicktafel op het grasveld bij de Vierlingh geplaatst moet worden.
=> Bram vraagt dit aan de buurtvereniging.
4.12. Deelname project geveltuinen
In een mail d.d. 14 aug. vraagt de gemeente om medewerking voor het project geveltuinen, waarvoor zij de
Spoorstraat en Grotestraat op het oog heeft.
Jan Spee stelt dat er nu m.n. in de Spoorstraat door geparkeerde auto’s al gebrek aan ruimte voor ouderen. is.
Nòg smallere trottoirs maken het alleen maar nog onveiliger. Daarmee is het punt van tafel.
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5. W.v.t.t.k.
Niets.

6. Bespreken uitstaande acties.
Vanwege de tijd is dit onderwerp naar de volgende vergadering verplaatst.

7. Rondvraag
Theo Arts: Grind tussen Overloonsweg en station ligt er nog steeds. Verzoek aan Frans om dit per brief namens de DR
nogmaals onder de aandacht van de gemeente te brengen. De begroeiing maakt de hoop overigens langzaam groener.
Jan Spee: Verzoek in de notulen correcte informatie op te nemen. Zie verder punt 4.1.1. en 4.1.4
Bram Verstegen: Verzoek om het DR namenlijstje op de website uit te breiden met de namen van Peter, Tim, Sander en
Jasper: Peter en Tim zijn in ieder geval akkoord.
Peter Rijnen: DR Groeningen is “ondergeschoven”op de website. Bram antwoord dat hij hen verschillende malen
verzocht heeft om actuele inhoud maar dat de respons zeer beperkt is.
Maarten Hermans: Vraagt naar de plantsoenen rondom de kerk. Wim Geurts verklaart bezig te zijn met een plan om de
betonnen platen op het muurtje rond de kerk te vervangen door een mooie stenen rollaag. Geschatte kosten
€ 6000.
De muur is van de gemeente, Na realisatie van de rollaag zou de aanplant meegenomen kunnen worden. De border is
van de kerk en het bestuur wil wel meewerken aan vernieuwen van de aanplant; => plan rollaag uitwerken door Wim=>
uitgewerkt plan in een persoonlijk gesprek (wie?) aan gemeente voorleggen=> daarna invulling plantsoen door
commissie groen i.s.m. M.b.t. het groen rond het Vrijthof geeft Vincent aan dat de kastanjeboom op de hoek
Spoorstraat/straat Vrijthof (t.o. huize Van Groenland) wegens ziekte gerooid gaat worden. Wim Geurts merkt op dat in de
plaats hiervan wel de “bevrijdingsboom” geplant kan worden. Voorkeur zou uitgaan naar een “linde”. => Rein / Ben:
graag deze mogelijkheid onderzoeken.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014 in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 7 oktober 2014
Dinsdag 4 november 2014
Dinsdag 2 december 2014.

Uitstaande acties:
Uitstaande acties:
Rein Verhoeven:

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk. Oppakken eind 2015.

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.

Frans Spiekman:

Afspraak maken met Jan Roseboom i.v.m. het opstellen van een enquête ten behoeve van een
vrijwilligerspool m.b.v. Google.

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.

Vincent Gerrits:

Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag.

Sjaak Verstegen/
Rein Verhoeven

Plaatsen van een verkeersbord max. snelheid 50 km/uur langs de Overloonseweg (richting
Overloon) op particuliere grond.
Deze activiteit kan vervallen ivm plaatsing van bord door gemeente.

Frans Spiekman:

Informatie/Reclame over/voor jullie dorp (het verhaal van Geertjan gepubliceerd op de website)
naar de gemeente sturen.

Juul de Bont:

Uitzoeken of het speelplan beleid gemeente Boxmeer in overeenstemming is met de in het
verleden gemaakte inventarisatie.

DB:

Beleid maken voor het wel/niet publiceren van niet plaatselijke bedrijven en/of
sportverenigingenop de website “Vierlingsbeek-groeningen”.

Huub Geurts:

Overleg starten met Jan Spee/KBO over dagbesteding

Frans Spiekman:

Brieven naar gemeente over: Overnemen portalen en grindhoop naast het spoor.

Wim Verhofstad:

De historie over de figuur in het wapen van Vierlingsbeek opsturen aan Bram.
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