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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 1 september 2015 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Sjaak Verstegen, Huub Geurts, Theo Achten, Jan Manders, Peter Rijnen, Rob Smeets, Ton 

Swinkels, Bram Verstegen, Jan Roseboom, Wim Geurts sluit later in de vergadering aan 

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

Frans van Benthum, Rein Verhoeven, Tim Reefs 

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

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

3. Ingekomen stukken 
Glasvezelproject LVC: Ton licht toe dat er 2 vrijwilligers in Vierlingsbeek zich hebben aangemeld en dat moeten er 11 
worden; er volgt meer voorlichting en huis aan huis vragen of men tzt aan wil sluiten. LVC wil graag een keer voorlichting 
komen geven. Even 1 oktober afwachten als er een informatieavonden is voor vrijwilligers in Boxmeer. 
Brief afval: 2 mensen hebben zich aangemeld. 
Brief Joffershof en JOC betreffende de multifunctionele accommodatie. In behandeling bij werkgroep 
gemeenschapshuis.  
Brief gemeente enquête leden dorpsraden over digitaal panel; klankbordgroep. Afgesproken is dat ons secretariaat zo’n 
enquête distribueert en niet het genoemde bureau. 
DR Holthees over ontwikkelingen Schaartven: geen bezwaar ingediend, wel zorgen over de onzekerheden dus goed 
blijven volgen. Jan Manders: we zijn een groene gemeente en wat gaat hier met de natuur gebeuren? Bespreken tijdens 
bezoek B&W. 
 

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 voorzitter is. 

Huub geeft tevens aan dat hij stopt als penningmeester. Er zijn wellicht kandidaten; DB overlegt binnenkort. 

5. Algemene Informatie. 
5.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek  

Werkgroep gemeenschapshuis: Er is overleg gaande, ook met de wethouder die iets moet met achterstallig 
onderhoud bij Joffershof en Gryphus. De werkgroep moet nog veel uitzoeken en polsen voordat een doortimmerd 
advies over een gemeenschapshuis gegeven kan worden. De werkgroep wacht nu op antwoord van Concordia; er 
liggen nog diverse scenario’s open (ook kerk en sterk vergroot Joffershof). Aan de beheerscommissie van de kerk 
zullen ook vragen gesteld worden. I.v.m. mogelijk sluiten van de kerk vraagt Jan Manders aandacht voor behoud 
van de inhoud van de kerk (cultureel erfgoed?) Hierop wordt in de volgende vergadering nader ingegaan. 
Geen nieuws werkgroep kindcentrum 
Werkgroep wonen: De woningmarkt en andere initiatieven hebben wensen opgeleverd. Er gaat een gesprek volgen 
tussen de werkgroep en de woningstichting, o.a. om CPO mogelijkheden te bespreken. 
Werkgroep Welkomspakket: géén ontwikkelingen. Peter Rijnen oppert om de werkgroep nieuw te bemannen. Wie? 
Volgende vergadering  bespreken.   

5.2 Bezoek college van B&W. 
Onderwerpen: Fietspad Udo de Boye straat: (niet) strooien. Positief noemen de medewerking van de gemeente bij 
Symphonica in Sporto, samenwerking bij de vele evenementen de afgelopen tijd. Wel graag dranghekken bij alle 
evenementen brengen en halen. Hondepoep: afvalbakken op drukke routes. Kerkmuur: Gebrekkige staat en geen 
onderhoud detoneert met het mooier worden van het vrijthof; daarnaast zijn de platen onveilig. Opknappen 
kruisbeeld is positief voorbeeld. Locatie wordt nog bekeken (koningskerkje?). 

5.3 Stichting leefbaarheid. 
De oprichtingsakte is gepasseerd en er zijn 2 bijeenkomsten geweest om invulling te geven: zowel activiteiten als 
bemensing. Er wordt op gelet dat er geen dubbelingen zijn met de DR. De Symphonicakar is hier inmiddels 
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ondergebracht en de portofoons en hesjes kunnen worden toegevoegd. Volgende vergadering uitgebreider 
behandelen. 

5.4 Klacht mevr. Debby Van Thiel (zie mail FS d.d. 15-08) 
Besloten wordt om in de volgende vergadering nader op haar brief in te gaan. Wij zullen haar hiervan in kennis 
stellen    

 
 

6. W.v.t.t.k 
- Peter en Huub zijn bij een WMO informatieavond geweest. De gemeente zoekt contactpersonen in de dorpen om te 

assisteren of als vraagbaak te fungeren. Er worden daarvoor personen benaderd. 23 september is er een 
vervolgbijeenkomst bij de gemeente. Onder voorbehoud Peter, Huub en Gerrie Schaeffers. 

- Nieuwe goals op het voetbalveldje bij Heihoekschweg zijn geplaatst. Met dank aan Juul voor haar inspanningen. 
- Aanbod Buurkracht  ‘energiebesparing’  ( zie mail FS 14-07): geen interesse  
- Uitnodiging deelname aan ‘Brabant 1000’ (zie mail FS 27-08): iedereen kan op 17-09 online meedoen 
- Zaterdag 5 september ludieke film Merletgaarde over sneeuwruimen. Komt allen. 

 

7. Bespreken uitstaande acties. 
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. 

 

8. Rondvraag 
Theo Achten: bij de bomen in de grotestraat werden bij elke boom 1 van de 2 palen verwijderd: Waarom wist zelfs de 
medewerker die het uitvoerde niet. 
Ton Swinkels: is er nog contact geweest over de gemeentelijke bijdrage kruisbeeld? Antwoord is nee. 
Jan Manders: Willem van de Rijdt zou contact opnemen met Prorail over betere bescherming tegen slecht weer. Graag 
feedback. Jan zal dit persoonlijk bij Willem aankaarten tijdens het Collegebezoek d.d. 22 sept.  
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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, Wim en Rein:  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.). Notulen versturen. 

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:  Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag: Voorzet Gerard Berkers 

adopteren. 

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. Collegebezoek 

Wim Geurts:  Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons. 

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. Nog geen antwoord. 

 
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. Jan Roseboom: er is in een vuurkorfsessie geopperd gaten te maken met grind om 
water te laten bezinken. Hierop kan, met EU of provinciale subsidie, mogelijkheden voor 
multifunctioneel gebruik (kleinschalige evenementen, podium) gerealiseerd worden. 


