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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 2 juni 2015 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Manders, Peter Rijnen, Rob Smeets, Frans van Benthum, Ton Swinkels, , Wim Geurts, Tim Reefs, Rein 

Verhoeven, Willem van de Rijdt 

Afgemeld:  Marjolein de Bruin , Juul de Bont, Sander Eggenhuizen, Wim Verhofstad, Ben Bloemberg  

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. Dank aan Rob Smeets voor het opstellen van de notulen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Brief Joffershof en JOC betreffende de multifunctionele accommodatie. 
De brief is zowel naar het gemeentebestuur als de raadsleden gestuurd. Verder is de brief in Globaal gepubliceerd. De 
dorsraad vindt dit geen goede actie, daar het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke multifunctionele 
accommodatie nog niet afgerond is. De werkgroep gemeenschaphuis heeft overleg gehad met het Joffershof en het 
JOC. Zowel het Joffershof als het JOC blijven achter de inhoud van de brief staan. De werkgroep gemeenschapshuis 
gaat met het Joffershof en het JOC in gesprek met wethouder Hendriks. 
 
Renovatie kruisbeeld Spoorstraat. 
Van de stichting Kruisen en Kapellen te Venray bericht ontvangen dat het renoveren van het kruisbeeld duurder uitvalt. 
Op dit moment wordt een bedrag van € 500,- begroot door de stichting. Men verwacht dat het kruisbeeld rondom 
kerstmis 2015 gerenoveerd is en terug geplaatst kan worden. Daar het herstel van het houten kruis ook duurder uitvalt, 
worden de totale kosten voor het herstel van het kruisbeeld begroot op ca. € 2500,-. Ton Swinkels zal een aanvraag voor 
een bijdrage van de gemeente van € 2000,- voor het herstel van het kruisbeeld doen. 
 

4. Bestuursaangelegenheden 
Vincent Gerrits heeft besloten om voor het einde van 2015 te stoppen als voorzitter i.v.m. privé aangelegenheden. 

In Globaal zal gepubliceerd worden, dat er bij de dorpsraad een vacature voorzitteer is. 

Huub geeft tevens aan dat hij stopt als penningmeester. 

5. W.v.t.t.k. 
Verkeersbesluit van de gemeente Boxmeer in de Staatscourant: 
De burggraaf wordt vanaf de Grotestraat tot aan Hoefiezer afgesloten voor doorgaand verkeer. Op 40 meter vanaf de 
Grotestraat wordt een afneembare verkeerspaal geplaatst. Dit bericht wordt voor kennisneming aangenomen. 
Uitnodiging dorpsraad Groeningen: 
Wij hebben een uitnodiging van de dorpsraad Groeningen ontvangen om aanwezig te zijn bij hun overleg op maandag 8 
juni a.s. Peter Rijnen en Vincent Gerrits zullen aanwezig zijn bij hun overleg. 
Schouw station Vierlingsbeek: 
Jan Manders meldt dat een aantal zaken al zijn opgepakt. De aanpassing van het wachthokje is nog steeds niet naar 
tevredenheid opgelost. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
De actie “Inventarisatie actieve buurtverenigingen Vierlingsbeek” heeft n.a.v. een oproep in Globaal en de website 

diverse reacties opgeleverd. De actie kan verwijderd worden. 

N.a.v. de actie “Opstellen programma tijdens bezoek college van B&W op dinsdag 22-09-2015”, kunnen suggesties aan 

Frans geleverd worden. Mogelijke bespreekpunten zijn: Renovatie kerkmuur, fietspad Udo de Boyestraat, 

aankondigingenbeleid, herplant gerooide bomen en nieuw APV beleid betreffende de hondenpoep. 

N.a.v. de reactie van de gemeente m.b.t. de actie “Afspraak maken met gemeente i.v.m. het renoveren van de rollaag 

van de muur rondom de kerk”, wordt er een nieuw plan opgesteld door Wim Geurts en Huub Geurts. Hierbij zal de heer 

Ebbers betrokken worden. 
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De actie “Uitnodiging 30 jaar bestaan gemeenschapshuis ’t Joffershof nader uitwerken” is uitgevoerd en kan 

verwijderd worden. 

De actie” Opstellen nieuwe bief m.b.t. fietspad Udo de Boyestraat” is uitgevoerd en kan verwijderd worden. 

De actie” Oorlogsmonument schoonmaken en beplanting aanpassen” is uitgevoerd en kan verwijderd 

worden. 

De actie “De dorpsraadsleden informeren over definitieve datum van de bijeenkomst over WMO en 

transities” is uitgevoerd en kan verwijderd worden. 

 

7. Rondvraag 
Frans van Benthum: Frans vraagt naar de stand van zaken omtrent 8 woningen in de Merletgaarde. Hij heeft vernomen 
dat deze gesloopt gaan worden en dat daarvoor in de plaats nieuwe appartementen komen. De dorpsraad is niet volledig 
op de hoogte van de plannen van Wonen Vierlingsbeek. Wonen Vierlingsbeek na de zomer uitnodigen in een 
dorpsraadsvergadering. 
Rob Smeets: Rob meldt dat er op korte termijn een nieuw overleg is met betrekking tot mogelijk een nieuwe Stichting 
Leefbaarheid.  
Ton Swinkels: Informeert naar de evaluatie n.a.v. de woonmarkt Vierlingsbeek. Er wordt gewerkt aan het rapport, de 
ervaringen moeten nog uitgewerkt worden. 
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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 2015 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. 

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. 
 

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


