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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 7 april 2015 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Frans Spiekman, Huub Geurts, Jan Roseboom, Bram Verstegen, Theo 

Achten, Jan Manders, Peter Rijnen, Juul de Bont, Rob Smeets, Wim Verhofstad, Rick Hermanussen, Frans 

van Benthum, Ton Swinkels, Marjolein de Bruin, Wim Geurts, Tim Reefs 

Voor agendapunt 2 zijn burgemeester van Soest en Willem van de Rijdt aanwezig. 

Afgemeld:  Sander Eggenhuizen, , Rein Verhoeven 

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

2. Burgemeester van Soest n.a.v. afsluiting van ’t project 70 jaar leven in vrijheid op 5 mei a.s 
Vincent legt uit waarom de dorpsraad Vierlingsbeek geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Stichting BING. 
De werkgroep 4 mei van de dorspraad was reeds in 2013 gestart met een project 70 jaar bevrijding. Dit project is 
uitgevoerd in samenwerking met de basisschool. Daarnaast is het idee ontstaan om een boek uit te brengen in 
samenwerking met de Stichting de Oude Schoenendoos en BiblioBeek. 
Op zaterdag 14 maart 2015, op die dag was het 70 jaar geleden dat Vierlingsbeek en de Maasdorpen officieel bevrijd 
werden verklaard, is er een vrijheidsboom geplant. 
De burgemeester betreurt het dat er vanuit Vierlingsbeek geen deelname is aan de afsluiting van ’t project. Op deze dag 
wordt een fakkel met het vrijheidsvuur door alle dorpen van de gemeente Boxmeer vervoert. Een lopersgroep brengt 
vanuit startplaats Oeffelt de fakkel naar het eindpunt Overloon. In Overloon vindt in het openlucht theater de 
slotmanifestatie plaats. De burgemeester pleit ervoor dat ook in Vierlingsbeek een ontvangstcomité komt om de lopers 
met het vrijheidsvuur te ontvangen en ter plekke een Zweedse fakkel te ontsteken. 
Na vertrek van de burgemeester van Soest en Willem van de Rijdt zal de dorpsraad hierover een besluit nemen. Frans 
zal Willen over de uitkomst informeren. 
 
De dorpsraad is het unaniem eens dat er een ontvangstcomité voor het vrijheidsvuur moet komen. De mogelijke plaats 
van aankomst wordt door een klein comité bepaald. Dit comité bestaat uit Huub Geurts, Jan Roseboom en Peter Rijnen. 
 

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

4. Ingekomen stukken 
De e-mail van Dini Stoevenbelt m.b.t. positieve gezondheid is niet aan de leden gestuurd. Wordt alsnog gedaan. 
N.a.v. de e-mail van Udo van der Zanden m.b.t. de renovatie van de kerkmuur wordt een werkgroep ingesteld. De 
werkgroep bestaat uit Huub Geurts, Wim Geurts en Frans Spiekman. 
 

5. Bestuursaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 

6. Algemene informatie: 

6.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek. 
6.1.1.  Werkgroep gemeenschapshuis. 

De bijeenkomst op  5 maart j.l. is geslaagd. Er was een hoge opkomst, ruim 100 aanwezigen. Binnenkort 

is er een vervolgafspraak. Er wordt dan een formulier samengesteld, waarin de gebruikers van de diverse 

locaties hun eisen en wensen kunnen verwoorden. 

6.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Nog geen nieuws. Het wachten is nog op de notulen van de laatste bijeenkomst. 

6.1.3.  Werkgroep wonen. 

Op 17, 18 en 19 april 2014 is er een wooninformatiemarkt in de BiblioBeek. In het dorp worden folders 

betreffen wooninformatiemarkt verspreid.  

6.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Hierover is geen voortgang te melden. 
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6.2. Bespreken reactie gemeente n.a.v. onze brief m.b.t. het fietspad Udo de Boyestraat. 
Sjaak legt uit dat de beredenering in de brief niet correct is. Hij stelt voor om dit m.b.v. een nieuwe brief kenbaar 
te maken aan de gemeente en daarbij tevens het verzoek te doen om het fietspad Udo de Boyestraat in het 
scenario 1 van uw strooiroute op te nemen. De vergadering sluit zich hier bij aan. Actie: Sjaak 

6.3. Uitnodiging themabijeenkomst duurzame dopen op 20 april a.s. te Panningen. 
Hiervoor bestaat geen belangstelling.  

6.4. Informatie over WMO en transities mogelijk op 3 of 10 juni a.s. 
Belangstellenden kunnen deze datums alvast noteren. Zodra de definitieve datum bekend is, wordt dit 
bekendgemaakt. Actie: Frans 
Bij een vorige bijeenkomst betreffende de WMO waren Huub Geurts en Peter Rijnen aanwezig, mogelijk dat zij 
ook naar deze bijeenkomst gaan. 

6.5. Status oorlogsmonument. 
Een aantal jaren terug is het monument behandeld. Mogelijk moet deze behandeling herhaald worden. Verder 
moet het monument schoongemaakt worden, zodat de namen van de gevallenen weer leesbaar zijn. Voorstel is 
ook om de beplanting achter het monument aan te passen. Streven is dit om dit voor 4 mei a.s. te realiseren. 
Actie: 4 mei werkgroep. 
 

7. W.v.t.t.k. 
Brief Frans van Benthum: Heeft het verzoek gedaan aan de gemeente om het bankje bij de Maas dat vernield en 
verwijderd is, weer terug te plaatsen. Ton Swinkels meldt dat dit mogelijk weer terug geplaatst wordt. 
E-mail Rein Verhoeven: De gemeente stelt voor om de plaats op de Vrijthof waar de dode kastanje gestaan heeft te 
verharden. Rein vraagt wat de dorpsraad hier van vindt. Unaniem is met het er over eens dat dit groen moet blijven. Is er 
geen herplant plicht. Juul stemt dit met Rein af. 
 

8. Bespreken uitstaande acties. 
N.a.v. de actie “Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek” wordt een oproep in Globaal geplaatst. 

De actie “Verenigingen uitnodigen voor overleg i.v.m. nieuw aankondigingen beleid gemeente”.is uitgevoerd en kan 

verwijderd worden. 

De actie “De paaltjes met blauwe bordjes van de VIHDEQ verwijderen” is uitgevoerd en kan verwijderd worden. De 

overbodige palen worden door de gemeente verwijderd en opgeslagen. 

De actie “Bij de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal navragen of de tractor van de stichting bij gladde wegen 

ingezet kan worden voor het strooien van zout” is nog in behandeling, Sjaak wacht op antwoord van Volharding. N.a.v. 

deze actie zijn er wel twee subsidieaanvragen de deur uit, n.l.: Bij de provincie het DOE-budget en bij het Fonds 

Maatschappelijke Betrokkenheid van de RABO-bank. 

De actie “De nieuwsbrief ODBN betreffende de landelijke opschoondag op de website plaatsen en een artikel in Globaal 

publiceren” is uitgevoerd en kan verwijderd worden. 

 

9. Rondvraag 
Peter Rijnen: Peter heeft geconstateerd dat de datum van het ophalen van het oud papier ontbreekt op de website. Dit is 
een omissie en wordt hersteld.  
Jan Roseboom: Jan meldt dat het oorlogsmuseum Overloon voor hun activiteit Militracks 2015 verkeersregelaars uit 
Vierlingsbeek benaderd heeft.  Het oorlogsmuseum wil daarvoor een vergoeding betalen aan de dorpsraad. 
 Huub Geurts: Huub heeft geconstateerd dat de week van de goede doelen (Samen Sterk) ontbreekt op de website. 
Reactie webmaster: Niet alles uit de agenda van Globaal wordt op de website geplaatst. Vanuit Samen Sterk is er geen 
aansturing geweest. 
Marjolein de Bruin: Marjolein meldt dat de waarderingssubsidie van de gemeente zoals die op de website van de 
gemeente vermeld staat, aangepast wordt. 
Bram Verstegen: Bram wil graag de agenda van de bijeenkomst van 13 april a.s. gemaild kijgen. Wordt geregeld. 
Verder is er voor deze bijeenkomst de beamer geregeld. Wordt nagetrokken. 
En informeert na de datums van de kermis. Deze zijn van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 augustus 2015. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 12 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. Wim Geurts en Rein Verhoeven maken een ontwerp voor een geschenk in de vorm 

van een beeldje. 

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   Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de 

wandelpaden:   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. 

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. 

Frans Spiekman: Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek. 

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. 

 
DB: Avond beleggen met ouderen en de gemeente m.b.t. het ouderenbeleid en de mogelijkheden om 

te blijven wonen in Vierlingsbeek, indien de ouderen hulpbehoevend zijn. 
 

Frans Spiekman: Uitnodiging 30 jaar bestaan gemeenschapshuis ’t Joffershof nader uitwerken. 
 

Rein Verhoeven: Het conceptplan van het “Koningsparkje” in samenwerking met Bart van den Heuvel verder 
uitwerken. 
 

Sjaak Verstegen: Opstellen nieuwe bief m.b.t. fietspad Udo de Boyestraat. 

Frans Spiekman: Definitieve datum bijeenkomst WMO en transities bekend maken aan de leden. 
 

4 mei werkgroep: Oorlogsmonument schoonmaken en beplanting aanpassen. 
 

Frans Spiekman: De dorpsraadsleden informeren over definitieve datum van de bijeenkomst over WMO 
en transities. 


