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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 3 februari 2015
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Frans Spiekman, Wim Geurts , Bram Verstegen, Theo
Achten, Jan Manders, Peter Rijnen, Tim Reefs, Jan Roseboom, Juul de Bont, Sander Eggenhuizen, Rick
Hermanussen, Rein Verhoeven, Ton Swinkels, Jan Stoffelen

Afgemeld:

Rob Smeets, Wim Verhofstad, Ben Bloemberg, Marjolein de Bruin,

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

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

3. Ingekomen stukken
Geen bijzondeheden.

4. Bestuursaangelegenheden
Geen bijzonderheden.

5. Algemene informatie:
5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.

5.2.
5.3.

5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
Het bureau KaaderKerkadvies heeft het definitieve rapport opgeleverd. Dit rapport is aan de
belanghebbende partijen gepresenteerd. Op 5 maart a.s. wordt het resultaat aan de inwoners van
Vierlingsbeek gepresenteerd. De werkgroep hoopt op een grote opkomst van de bewoners.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
De werkgroep is uitgebreid met Juul de Bont .Het wachten is nog op een nieuwe datum voor verder
overleg.
5.1.3. Werkgroep wonen.
De werkgroep bestaat uit Bram Verstegen, Peter Rijnen en Marion Reefs. De werkgroep wil op korte
termijn een wooninformatiemarkt organiseren. Hier komen zowel de mogelijkheden van huren, kopen en
bouwen in Vierlingsbeek aan de orde. Bij deze wooninformatiemarkt zullen ook deskundigen aanwezig zijn
voor het informeren over diverse onderwerpen (o.a. hypotheek e.d).
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Hierover is geen voortgang te melden.
Kermis 2015.
Hierover is nog geen informatie ontvangen van de gemeente. Frans zal navraag doen over de stand van zaken
betreffende de mogelijke exploitant. Actie: Frans
Aankondigingen beleid gemeente Boxmeer; actie aankondigingen portalen.
De plaatselijke verenigingen uitnodigen om gezamenlijk een beleid en beheer van de aankondigingen portalen
vast te stellen. Voor Vierlingsbeek zijn er vier plaatsen aangewezen.

5.4.

Klacht koningsparkje.

5.5.

Voorstel renovatie kruisbeeld spoorstraat.

Daar er nog een voorstel uitgewerkt wordt, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Daar het kruisbeeld beeldbepalend is voor Vierlingsbeek wordt voorgesteld het kruisbeeld te renoveren. Het is
een betonnen beeld waarvan een arm is gescheurd. Met de Stichting Kruisen en Kapellen is hierover contact
geweest, zij hebben vastgesteld dat het beeld te renoveren is. Hiervoor moet het beeld van het houten kruis
afgehaald worden en naar de werkplaats in Venray gebracht worden. De kosten bedragen circa € 150,-. Een deel
van het houten kruis is rot. Ook dit kan gerepareerd worden door een plaatselijke onderneming. De reparatie van
het houten kruis bedraagt circa € 200,-.

Met algehele stemming gaat de vergadering akkoord om op kosten van de dorpsraad het kruisbeeld te
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renoveren.
Voordat het beeld van het houten kruis gehaald wordt, moet de gemeente hierover ingelicht worden.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Provinciale subsidie kleine dorpskernen.
De provincie heeft voor 2015 een bedrag beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in kleine dorpskernen te
verbeteren. Voorstel is om een werkgroep Doe-budget samen te stellen om een plan uit te gaan werken. In eerste
instantie zullen Rein Verhoeven en Wim Geurts de werkgroep gaan bemannen. Insteek is om met een uitgewerkt
plan te komen m.b.t. de aanplant rondom de kerk. Mogelijk wordt hierbij ook de renovatie van de kerkmuur
betrokken. Zodra het plan klaar is wordt er een subsidie bij de provincie aangevraagd. Dit moet voor 15
september 2015 plaatsvinden.
Klacht VIHDEQ de heer Berkers.
In de APV van de gemeente Boxmeer is duidelijk aangegeven dat de eigenaren van honden de hondenpoep
binnen de bebouwde kom verplicht zijn op te ruimen. Op sommige plaatsen is niet duidelijk wat wel/niet onder de
bebouwde kom valt. Verder geven op dit moment de paaltjes met blauwe bordjes niet duidelijk weer wat nog
toegestaan is. Deze paaltjes met blauwe bordjes moeten dan ook z.s.m. verwijderd worden. Rein geeft aan om
Wim daarbij te ondersteunen.
Reactie gemeente archeologische opgravingen tentoonstellen.
Er zijn mogelijkheden om de vondsten n.a.v. de archeologische opgravingen tentoon te stellen in Vierlingsbeek.
Hieraan worden wel eisen gesteld door het provinciaal depot. Voorgesteld wordt om aan de bieb en aan de
Stichting de Oude Schoenendoos te vragen of zij interesse hebben om een tentoonstelling in te richten.
Brief gemeente energiecafé.
Binnen de leden van dorpsraad is hiervoor geen belangstelling.

6. W.v.t.t.k.
Rein Verhoeven: In het kader van 70 jaar bevrijding Vierlingsbeek op 20 maart 2015 is het plan om een vrijheidsboom te
planten. Oorspronkelijk was het plan om de boom op ’t Vrijthof te planten op de plaats van de gerooide kastanjeboom.
Rein heeft tezamen met Jeroen Weijmans bedacht dat dit niet de beste plaats is voor de vrijheidsboom. Nu wordt
voorgesteld om deze boom in het park tussen de spoorstraat en molenweg te planten, daar de boom hier meer ruimte
heeft om zich te ontwikkelen. De vergadering vindt dit een uitstekend plan.
Sjaak Verstegen: Tijdens de sneeuwval in december is er bij de bejaardenwoningen in de Merletgarde niet gestrooid,
maar ook op ander plaatsen met bejaardenwoningen wordt er niet gestrooid. Is het mogelijk om subsidie aan te vragen
vanuit het DOE-budget van de provincie voor aanschaf van een tractor voor het ruimen van de sneeuw en te strooien bij
gladheid? Voorgesteld wordt dat Sjaak bij de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal navraagt of de tractor van de
stichting hiervoor gebruikt mag worden. Zo ja, dan kunnen wij eventueel de attributen voor het strooien en sneeuwruimen
met de subsidie vanuit het DOE-budget aanschaffen. Mogelijk kan ook aanspraak gemaakt worden op het Fonds
Maatschappelijke Betrokkenheid van de RABO-bank.

7. Bespreken uitstaande acties.
De actie “Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk” meenemen in het Doe-project.
De actie “Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties” bespreken met de verenigingen
tijdens het overleg m.b.t. het nieuwe aankondigingen beleid van de gemeente.
De actie “Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven pedjes
zonder naam” is uitgevoerd. Er is een brief naar de gemeente voor de goedkeuring om de bordjes te plaatsen en met de
vraag welke eisen hieraan verbonden zijn.

8. Rondvraag
Peter Rijnen: Vanuit Symphonica in Sporto wordt door een werkgroep gewerkt aan de invulling van de Grande Finale op
5 juli 2015.Daar dit een dorpsfeest moet worden,is de vraag wat zijn de mogelijkheden voor een financiële bijdrage
vanuit de dorpsraad. Voorgesteld wordt dat de werkgroep met een goed onderbouwd plan komt, zodat de dorpsraad
daar een gefundeerde uitspraak over kan doen.
Bram Verstegen: Bram vraagt om de presentatie van Juul de Bont m.b.t. de speeltuin Vierlingh vooraan op de agenda
van de volgende vergadering te plaatsen.
Rein Verhoeven: Rein heeft geconstateerd dat de mooiste boom (twee stammige eik) in het park tussen de spoorstraat
en molenweg gevaar loopt in tweeën te scheuren bij een flinke storm. Er gaat een brief uit naar de gemeente met het
verzoek om deskundig herstel aan de boom.
Ton Swinkels: Ton vraagt of er al actie ondernomen is met de melding van de overlast van hondenpoep in het paadje
tussen de burggraaf en de Mergen. De melding is naar Wim Verhofstad gegaan. Wim zou hierop terugkomen. Bij ons is
dit nog niet bekend. Voorgesteld wordt om hiervan altijd een melding bij de gemeente te doen via de gemeente app of
melding openbare ruimte.
Ton Swinkels: Is er al iets meer bekend over het speelveldbeleid 2015. Dit i.v.m. de vraag met betrekking op de goals op
speelveld nabij de Heihoekscheweg. Mogelijk kan Juul daar de volgende vergadering meer info over geven.
Sjaak Verstegen: Sjaak meld dat n.a.v. zijn vraag aan de gemeente om op de overloonseweg ter hoogte van de kruising
met de parallelweg markeringen met de max. snelhied van 50 km aan te brengen, gehonoreerd zijn.
Sjaak Verstegen: Sjaak zal een melding openbare ruimte maken met betrekking tot het fietspad Udo de Boyestraat. Er
zijn weer een aantal tegels verzakt. Verder wil hij dat het fietspad weer in het strooibeleid wordt opgenomen.
Sjaak Verstegen: Sjaak heeft gesproken met ouderen. Hier kwam het kunnen blijven wonen in Vierlingsbeek aan de
orde. Zodra ouderen hulpbehoevend worden, zijn er weinig mogelijkheden om in Vierlingsbeek blijven te wonen. Wat is
het ouderenbeleid. Moeten wij geen avond beleggen met ouderen en gemeente wat de mogelijkheden zijn? Hiervan een
agendapunt maken.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur:
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.

DB:

Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.
Vincent zal de punten, besproken in het DB, z.s.m. op schrift stellen. 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.

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.

Jan, Bram, Peter:

Uitwerken evaluatie beleid vergunningverlening bij evenementen gemeente Boxmeer 2008.

Frans Spiekman:

Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek

Frans Spiekman:

Verenigingen uitnodigen voor overleg i.v.m. nieuw aankondigingen beleid gemeente

Frans Spiekman:

Bij gemeente navragen betreffende de stand van zaken m.b.t. de kermis 2015.

Wim Verhofstad/
Rein Verhoeven

De paaltjes met blauwe bordjes van de VIHDEQ verwijderen.

Sjaak Verstegen:

Bij de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal navragen of de tractor van de stichting bij gladde
wegen ingezet kan worden voor het strooien van zout.

.
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