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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 4 november 2014
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Rob Smeets, Frans Spiekman, Huub Geurts, Rein Verhoeven, Bram
Verstegen, Theo Achten, Jan Manders, Peter Rijnen, Jan Roseboom, Rick Hermanussen, Jeroen Weijmans

Afgemeld:

Jan Stoffelen, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin, Wim Geurts, Wim Verhofstad, Juul de Bont, Sander
Eggenhuizen, Tim Reefs

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Sjaak Verstegen merkt op dat het actiepunt “het plaatsen van een 50km bord op de Overloonseweg” is vervallen. In de
vergadering van 2 september jl. is dit actiepunt afgesloten, daar er door de gemeente/provincie waarschuwingsborden
geplaatst zijn.
Jan Roseboom vraagt n.a.v. punt 4.6 gevolgen nieuwe APV gemeente Boxmeer t.a.v. honden waarom de overlast van
(zwerf)katten niet vernoemd wordt in de APV. Het komt regelmatig voor dat de vuilniszakken door katten opgehaald
worden.

3. Bestuursaangelegenheden
Peter Rijnen had aangegeven, dat hij wel zitting wilde nemen in het DB. Het DB heeft met Peter gesproken en samen
hebben wij besloten dat Peter voorgedragen wordt als lid van het DB. Het DB vraagt nu aan de vergadering of zij
akkoord kunnen gaan met de toetreding van Peter tot het DB. De vergadering gaat unaniem akkoord.

4. Algemene informatie:
4.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.

4.2.

4.3.

4.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De ideeën van de werkgroep zijn besproken met het kerkbestuur en de gemeente. De ideeën zijn door
beide partijen goed ontvangen.
Het bureau KaaderKerkadvies presenteert 19 november a.s. de bevindingen van het onderzoek.
De werkgroep was voornemens om de resultaten uit het onderzoek en daaruit vloeiende voorstellen in
december 2014 aan de inwoners van Vierlingsbeek te presenteren. Daar het onderzoek vertraagd is,
worden de inwoners eind januari of begin februari 2015 geïnformeerd.
4.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen voortgang, het wachten is op het nog op te stellen stappenplan.
4.1.3. Werkgroep wonen.
Maandag 24 november a.s. is er weer een informatiebijeenkomst CPO.
In het plan “Achter ’t Vrijthof” zijn inmiddels een aantal woningen opgeleverd. De weg in dit plan, die
parallel loopt met de Grotestraat wordt begin 2015 verhard.
4.1.4. Werkgroep dagbesteding.
Alle benodigde afspraken zijn gemaakt. Dit punt kan van de agenda.
4.1.5. Werkgroep welkomstpakket.
Hierover is geen voortgang te melden.
Handhaven parkeerverbod spoorstraat (vanaf nr. 29 tot nr. 29b).
Bij de gemeente was de vraag van bewoners aan de Spoorstraat gekomen of het parkeerverbod in de spoorstraat
vanaf nr 29b tot aan de Oranjestraat niet opgeheven kan worden. De gemeente heeft hierover ons advies
gevraagd. Tijdens de vergadering wordt unaniem besloten om het parkeerverbod te handhaven. Men ziet
namelijk problemen ontstaan met de doorstroming van het verkeer, omdat de weg ter hoogte van de Oranjestraat
vrij smal is. Dit zal aan de gemeente gemeld worden. Actie: Frans
Terugkoppeling partneroverleg d.d. 15-10-2014.
Vincent en Frans zijn naar het partneroverleg geweest. Het verslag van het overleg is naar de dorpsraadsleden
gezonden.
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Er komt een aangepast convenant. Aan de wijk- en dorpsraden wordt gevraagd om een inventarisatie van de
aanwezige AED’s uit te voeren. Daarna zal in een extra vergadering worden bekeken of er afspraken gemaakt
kunnen worden voor het gezamenlijk inkopen van batterijen e.d. Zodat dit voor de wijk- en dorpsraden
kostenbesparend is.
Vierlingsbeek heeft vragen gesteld t.a.v. de procedure bij het verstrekken van de dranghekken door de gemeente.
Met name bij het terugbrengen wordt er niet gecontroleerd of alle dranghekken retour gebracht zijn.

4.4.

Het project "veiligheid op de Maaslijn" een schouw op de stations aan de Maaslijn 19 nov. 2014.

4.5.

Het verzoek aan de dorpsraad van de fam. Opheij.

Vanuit de dorpsraad worden Jan Manders en Sjaak Verstegen aangemeld voor deelname.

4.6.
4.7.
4.8.

Er was een verzoek binnengekomen van de fam. Opheij voor het kappen van twee bomen, die veel licht
wegnemen in hun achtertuin en de groei van een beuk in de weg staat. De werkgroep groen heeft samen met de
heer Bonants van de gemeente Boxmeer naar de situatie gekeken. Hierbij is besloten om een boom te kappen
zodat de beuk meer licht krijgt en dus beter tot zijn recht komt. De fam. Opheij is hierover in kennis gesteld.
Overleg met dorpsraad Groeningen 2 dec. a.s.
Het DB heeft op 2 december a.s. om 19:00 uur het eerste overleg met de dorpsraad Groeningen. Eventuele
punten voor dit overleg kunnen aan Frans per e-mail doorgegeven worden.
Collegebezoek 2014/2015 (voorstel gemeente dinsdag 22-09-2015).
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde datum. Er wordt een actiepunt gemaakt voor het opstellen van
een programma tijdens het bezoek van het college.
Aankondigingborden.
De gemeente heeft een voorstel gemaakt voor vier plaatsen waar de aankondigingborden zonder vergunning
geplaatst kunnen worden. Deze plaatsen zijn de Overloonseweg (waar het huidige aankondigingbord staat), de
Staaiweg (ter hoogte ven het bord bebouwde kom), de Grotestraat komende vanuit Groeningen (ter hoogte ven
het bord bebouwde kom) en de Grotestraat komende vanuit Maashees (vlak voor de watermolen). De
vergadering gaat akkoord met deze plaatsen. Frans zal dit doorgeven aan de gemeente.

5. W.v.t.t.k.
Jeroen Weijmans meldt dat vanuit de vuurkorfsessie gepleit wordt om het Vrijthof met planten/bloemen op te vrolijken.
De bloembakken rondom de bomen zijn leeg of de planten zijn verdord. Voorstel vergadering is om gezamenlijk met de
werkgroep groen een plan te maken om het Vrijthof op te vrolijken met planten/bloemen. Mogelijk kan de herplant van de
te kappen kastanjeboom op ’t Vrijthof hierin meegenomen worden.
Jan Manders merkt op dat het Pieterpad in het Groeningsbos er slecht bij ligt. Mogelijk komt dit door het veelvuldig
gebruik van paarden. Volgens hem mogen er in dat gedeelte geen paarden komen, het is namelijk geen officieel
ruiterpad.
Hij vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Rein Verhoeven doet navraag bij de beheerder.
Vincent neemt contact op met Carel Bekkers van manege klaphekken om met hem deze klacht te bespreken.

6. Bespreken uitstaande acties.
Aan een aantal acties zijn prioriteiten toegekend.
De actie “Navragen bij kerkbestuur wie eigenaar is van het kruisbeeld in de Spoorstraat” is uitgevoerd. Actiepunt kan
vervallen.
Met betrekking tot de actie “Afspraak maken met gemeente i.v.m. het renoveren van de rollaag van de muur rondom de
kerk”, is gesproken met de gemeente. De gemeente stelt in eerste instantie geen geld beschikbaar voor het renoveren
van de muur. Wim Geurts stelt een voorstel en een offerte op, die dan naar de gemeente gestuurd wordt.

7. Rondvraag
Rob Smeets: Rob heeft met Maarten Hermans van herberg Thijssen gesproken over de doorgang tussen de kerk en zijn
pand. Maarten geeft aan dat hij verplicht is om bij activiteiten/evenementen altijd een pad van 1,5 meter vrij te houden.
Rein Verhoeven: Rein heeft bij de gemeente navraag gedaan met betrekking tot het snoeien langs de Makkenweg. De
beplanting staat op de grond van ProRail. Daar ProRail in gebreke is gebleven, heeft de gemeente het snoeiwerk laten
uitvoeren. Alleen dit verdient niet de schoonheidsprijs.
Rein Verhoeven: De dode kastanje op ’t Vrijthof wordt spoedig verwijderd. De herplant van een nieuwe boom kan
mogelijk lang op zich laten wachten.
Jan Manders: Is er al duidelijkheid over het verwijderen van de DR kast bij de Plus. Rein heeft geïnformeerd bij
Adrienne. Zij was zeer vereerd dat wij dit met haar wilde overleggen. Adrienne overlegt dit eerst met de kinderen. Rein
krijgt binnenkort antwoord.
Peter Rijnen: Kunnen er meer activiteiten ontplooid worden voor de jeugd van 14 t/m 23 jaar? De vergadering stelt voor
om hier een plan voor te maken.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur:
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.
Vincent zal de punten, besproken in het DB, op schrift stellen voor eind 2014. Daarna bespreken
in vergadering.

DB:

Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties (o.a. een
vrijwilligerspool, materialenuitwisseling etc.).
Hiervoor een afspraak maken met Jan Roseboom voor het opstellen van een enquête ten
behoeve van een vrijwilligerspool m.b.v. Google.

Werkgroep
wandelpaden:

Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de
beschreven pedjes zonder naam.
Voor eind 2014 afronden.

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.
Voor eind juni 2015 afronden.

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:

Afspraak maken met gemeente i.v.m. het renoveren van de rollaag van de muur rondom de kerk.
Wim Geurts maakt een voorstel en offerte voor het renoveren van de kerkmuur.

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.

Wim Geurts:

Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons.

Allen:

Opstellen programma tijdens bezoek college van B&W op dinsdag 22-09-2015.
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