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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 7 oktober 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Rob Smeets, Frans Spiekman, Huub Geurts, Rein Verhoeven, Bram Verstegen, Juul de Bont, Theo Achten,
Jan Manders, Sander Eggenhuizen, Peter Rijnen, Wim Geurts, Wim Verhofstad, Ton Swinkels, Roel Simons,
Maike Ebben, Judith Logtens, Paul Matheij

Afgemeld:

Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Jan Roseboom, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin

1. Welkom
I.v.m. de afwezigheid van Vincent, zit Rob de vergadering voor. Rob heet de aanwezigen van harte welkom bij deze
dorpsraadvergadering. Namens de VVD zijn Judith Logtens en Paul Matheij aanwezig. Namens de ouderenraad van de
basisschool Laurentius zijn Roel Simons en Maike Ebben aanwezig.

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

3. Bestuursaangelegenheden
Geen bijzonderheden.

4. Algemene informatie:
4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
A.s. maandag wordt op het gemeentehuis zowel het kerkbestuur als de gemeente door de werkgroep
bijgepraat. Het betreft de stand van zaken (zonder euro’s). Op 23 oktober a.s. zit de voltallige commissie
weer bij elkaar en worden de diverse alternatieven incl. euro’s aan de commissie gepresenteerd.
Vervolgens worden zowel individueel Concordia, ‘t Joffershof en de Soos bijgepraat. Ten slotte volgt een
aanscherping van de plannen en de eindpresentatie vindt eind van dit jaar of begin volgend jaar aan
Vierlingsbeek plaats.
Financieel: De eerste factuur wordt betaald uit de subsidie gekregen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De
rest van de facturen moet door de DR betaald worden maar de toegezegde gelden (Kerk, Wonen
Vierlingsbeek en Gemeente) worden eerst op rekening van de DR gestort (zijn onderweg). Bijdrage DR zal
dan minder bedragen als is toegezegd.
4.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Het eerste overleg heeft plaats gevonden. Dit overleg werd gezien als een verkenning. Er zijn nog geen
concrete zaken besproken. Er wordt eerst een stappenplan opgesteld. Hierin worden de stappen, tijdspad
en verantwoordelijkheden e.d. opgenomen. In de volgende bijeenkomst, mogelijk november, wordt dit
stappenplan en vervolgacties besproken.
4.1.3. Werkgroep wonen.
Er wordt nog een poging ondernomen om meerdere mensen te initiëren voor het CPO. Momenteel zijn er
2 kandidaten over. Via de e-mail heeft nog 1 kandidaat zijn interesse getoond. Er zal binnenkort een
overleg plaatsvinden o.a. met de kandidaten om te kijken hoe verder gegaan zal worden.
4.1.4. Werkgroep dagbesteding.
Huub heeft telefonisch contact gehad met de heer Spee (KBO).
Dat heeft tot de volgende conclusie geleid:
De KBO en dan vooral bij monde van voorzitter Jan Spee ziet geen enkele aanleiding om hierover met de
DR om de tafel te gaan zitten.
Ons programma is duidelijk, staat uitgebreid op de website van Vierlingsbeek/Groeningen en daaruit kun
je opmaken dat er voor iedereen voldoende aanbod is. “ aldus Jan.
“De mensen kunnen vanaf 50 jaar lid worden van de KBO en we hebben voor iedere leeftijd een passende
activiteit.”
Het zou goed zijn als we op tijd betrokken zouden worden bij eventuele plannen voor een MFC zodat we
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

ook daar onze mening mee kunnen geven.
Wij hebben nu de indruk dat we steeds achteraf moeten horen hoe het er bij staat.
Wij, als KBO willen zeker ons steentje bijdragen met onze ruim 350 leden, maar dan moeten we wel de
indruk hebben dat we serieus mee mogen praten.
Na deze uiteenzetting heb ik de gegevens van de dagbesteding op de website bekeken en kan alleen
maar de conclusie trekken dat er inderdaad stevig aan de weg getimmerd wordt door de KBO
Vierlingsbeek/Groeningen.
4.1.5. Werkgroep welkomstpakket.
Hierover is geen voortgang te melden.
Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby
Afgelopen zaterdag heeft er met diverse verenigingen een brainstormbijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij konden
de verenigingen hun wensen met betrekking tot hun ideaal rijdend Symphonica SportTheater kenbaar maken.
Tijdens deze bijeenkomst is er een werkgroep samengesteld die de plannen verder gaan uitwerken. Verder moet
er voor 1 november a.s. een begroting m.b.t. het sporttheater bij de provincie Noord-Brabant ingediend worden.
Terugkoppeling evaluatie Kermis 2014.
Vorige week hebben Vincent en Frans overlegd met de horecaondernemers, de ondernemersvereniging en de
Bekse Kroegentocht. Tijdens dit overleg zijn plus- en minpunten naar voren gekomen. Deze punten zijn
meegenomen naar het overleg op maandag 6 oktober jl. met de gemeente.
Hier volgen enkele punten c.q. wensen uit het overleg met de gemeente:
- De kermis begint op vrijdagavond en eindigt op dinsdagavond.
- Niet parkeren van vrachtwagens aan Spoorstraat op maandag en dinsdag voorafgaand aan de kermis.
- Zo min mogelijk hinder voor de supermarkt en de omwonenden rondom de kermisperiode.
- Bij voorkeur enkele parkeerplaatsen voor bezoekers supermarkt vrijhouden.
- De attractie “bank” niet voor de supermarkt.
- Een attractie voor kinderen vanaf 4 tot 10 jaar.
- De kermis deels verplaatsen richting de kerk- Pastoor Janssenstraat.
- Zo laat mogelijk opbouwen van de kermis om hinder te beperken.
- In de Spoorstraat een tweede afzetting nabij het koningsparkje te plaatsen.
- De horeca wil zelf zorgen voor een hapje. Bij kermisexploitant v.d. Salm was dit niet mogelijk.
Behandelen aanvraag financiële bijdrage Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groeningen.
Vanuit het leefbaarheidfonds wordt € 250,- beschikbaar gesteld.
Oversteken Spoorstraat nabij Bibliotheek.
Vanuit de ouderenraad van de basisschool Laurentius zijn twee mensen aanwezig. Zij dragen aan dat er 4 maal
per dag rondom de school de veiligheid te wensen over laat. Dit komt vooral doordat de kinderen met auto’s
gebracht en gehaald worden. Het niet juist parkeren van de auto’s, zodat het oversteken van de wegen
onoverzichtelijk is en dus onveilige situaties oplevert. Mogelijk kan het aanbrengen van een zebrapad bij de
bibliotheek een deel van de onveiligheid wegnemen. Judith Logtens stelt voor dat de ouderenraad contact
opneemt met de heer Beekman (verkeersdeskundige) van de gemeente Boxmeer om samen met hem de situatie
te beoordelen. Mogelijk draagt hij suggesties aan, hoe de veiligheid vergroot kan worden. Mocht dit geen succes
opleveren dan is de dorpsraad aan zet om mogelijke acties richting de gemeente te ondernemen.
Gevolgen nieuwe APV gemeente Boxmeer t.a.v. honden.
Begin dit jaar heeft de gemeente Boxmeer in Globaal uitgelegd dat er nieuwe regels van kracht zijn voor het
uitlaten van honden, het opruimen van de uitwerpselen en het bij je hebben bij het uitlaten van een zakje om de
eventuele uitwerpselen op te ruimen. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Algemene Politie Verordening
(APV) van de gemeente Boxmeer. Naar aanleiding hiervan hebben inwoners naar Wim Verhofstad gereageerd
omdat zij (terecht) constateren dat er verschillen zitten in datgene wat wij als dorpsraad (project "honden en hun
baasjes") hebben afgesproken in 2001 en de nieuwe wetgeving.
In een overleg met de gemeente geeft de gemeente aan dat de APV geldt voor alle plaatsen in de gemeente
Boxmeer en dat er in deze geen afwijkingen m.b.t. dit onderwerp gemaakt wordt voor Vierlingsbeek.
Om de verwarring te voorkomen stelt Wim voor om de plaatsen waar de blauwe borden met witte hond staan te
verwijderen en te verwijzen naar de APV t.a.v. de regelgeving. Verder stelt Wim ook voor om deze verwijzing ook
op te nemen bij de jaarlijkse presentatie van de VIerlingsbeekse Honden Drollen Equivalent (VIHDEQ) meting
(najaar van 2014).
Wim gaat aan de hand van de komgrens in kaart brengen waar het uitlaten van honden zonder het opruimen van
de uitwerpselen nog is toegestaan en dit te publiceren in Globaal.
Schoonmaken kruisbeeld spoorstraat.
Er zijn geen vrijwilligers gevonden voor het schoonmaken van het kruisbeeld. Huub Geurts, Wim Geurts en Rein
Verhoeven willen dit wel verzorgen. Bij het kerkbestuur moet nog nagevraagd worden wie de eigenaar is van dit
kruisbeeld. Actie: Frans

5. W.v.t.t.k.
Rein Verhoeven meldt dat er met Jan van Dinter een aantal zieke bomen zijn beoordeeld. De kastanjeboom op ’t Vrijthof
wordt gerooid. Het herplanten van een boom staat nog ter discussie. Rein maakt hiervoor een voorstel. Op het
kastanjeplein zijn alle bomen ziek. Deze worden dan ook gerooid. Herplant dient aandacht te hebben, mogelijk tamme
kastanjebomen. De markering van de bomen in de Domineestraat, die gerooid konden worden, is verwijderd. Ter
voorkoming dat de juiste bomen worden gerooid moet de markering opnieuw plaats vinden. De bomen in de Grotestraat
zijn niet ziek (gemeld door Joop Verbeeten), alleen de grond is niet voedingrijk. Deze blijven voorlopig staan.
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N.a.v. e-mail Sjaak Verstegen: De grondruil om landbouwverkeer te weren uit dorpskern is nog niet klaar. Daar er
landbouwgrond is, dat alleen te bereiken is via andermans grond, wil gemeente dit aangrijpen dat elke boer zijn eigen
toegang heeft, zonder grond in te leveren. De gemeente is dit aan het bestuderen en meten. Goede hoop dat er dadelijk
4 of 5 tevreden partijen uitkomen. Zou uniek zijn.
N.a.v. e-mail Sjaak Verstegen: Onderhoud DR kast bij Plus: De kast wordt niet meer verzorgd na het overlijden van
GeertJan. Voorstel van de vergadering is om de kast op te ruimen, daar alles te vinden is op de website
www.vierlingsbeek-groeningen.nl. Voordat de kast verwijderd wordt, dit eerst overleggen met Adrienne van
Groenland.

6. Bespreken uitstaande acties.
Een aantal uitgevoerde acties kunnen vervallen. De actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.” moet zo
spoedig mogelijk (voor eind van dit jaar) afgerond zijn.

7. Rondvraag
Ton Swinkels: Vraagt na de status van de geveltuinen. In de vorige vergadering is besloten geen actie ter ondernemen,
daar de geveltuinen een extra blokkade vormt voor de voetgangers.
Theo Arts: De weg tussen de kerk en herberg Thijssen wordt regelmatig geblokkeerd. Aan de heer Hermans vragen
deze weg zoveel mogelijk vrij te houden.
Maike Ebben: Heeft met Vincent gesproken om tweemaal per jaar met de dorpsraad Groeningen en Vierlingsbeek te
overleggen. Dit is een goed voorstel. Moet nog verder ingevuld worden.
Juul de Bont: Op dit moment zijn de paaltjes in de Burggraaf (bij het nieuwe voetpad) verwijderd. Nu wordt de Burggraaf
door de automobilisten als sluiproute gebruikt. Dit levert onveilige situaties op. Bram zal bij de gemeente navragen of
deze paaltjes weer terug geplaatst kunnen worden.
Wim Geurts: Voor het bouwrijp maken van ’t plan Achter ’t Vrijthof zijn er archeologische opgravingen gedaan. Hij had
van de heer Setz van de gemeente Boxmeer begrepen dat er interessante objecten waren gevonden. Bij de gemeente
navragen wat het archeologisch onderzoek opgeleverd heeft.
Wim Verhofstad: Zijn er nog mensen die een opvangplaats voor een of meerdere zwerfkatten weten.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014 in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 4 november 2014
Dinsdag 2 december 2014
Dinsdag 6 januari 2015
Dinsdag 3 februari 2015
Dinsdag 3 maart 2015
Dinsdag 7 april 2015
Dinsdag 5 mei 2015
Dinsdag 2 juni 2015
Dinsdag 1 september 2015
Dinsdag 6 oktober 2015
Dinsdag 3 november 2015
Dinsdag 1 december 2015.

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.

DB:

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

Frans Spiekman:

Navragen bij kerkbestuur wie eigenaar is van het kruisbeeld in de Spoorstraat.

Frans Spiekman:

Afspraak maken met gemeente i.v.m. het renoveren van de rollaag van de muur rondom de kerk.

DB:

Met dorpsraad Groeningen regelen dat er tweemaal per jaar een structureel overleg plaatsvindt.

Frans Spiekman:

Bij de gemeente navragen wat het archeologisch onderzoek Achter ’t Vrijthof opgeleverd heeft.
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