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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 6 oktober 2015
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Peter Rijnen, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Theo Achten, Ton
Swinkels, Juul de Bont, Bram Verstegen, Jan Manders, Sander Eggenhuizen, Rob Smeets, Jeroen Weijmans,
Frans Spiekman, Wim Geurts

Afgemeld:

Huub Geurts, Jan Roseboom , Marjolein de Bruin , Ben Bloemberg

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Vraag van Sjaak betreffende WMO wordt later behandeld.
Dank aan Rob Smeets voor het opstellen van de notulen.

3. Ingekomen stukken
E-mail Toon Cornelissen onderwerp Het Schaartven.
Is achterhaald, daar er geen overeenkomst met Leisureland komt.
Renovatie kruisbeeld Spoorstraat.
Van de stichting Kruisen en Kapellen te Venray bericht ontvangen dat het kruisbeeld gereed is. Wim Geurts heeft het
hout binnen om het kruis te maken. Er moet, op verzoek van de gemeente, een plan gemaakt worden voor het herstel
van de groenvoorziening. Rein Verhoeven zal dit op zich nemen en zal hiervoor ook contact opnemen met familie
Ebbers. Pastoor is Theunissen is bereid gevonden om het kruisbeeld in te zegenen. Ton Swinkels vraagt naar de status
van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de renovatie. Tot op heden geen reactie ontvangen.
E-mail Willem van de Rijdt verslag bijeenkomst bijeenkomst WMO.
Aanwezig bij deze bijeenkomst waren Huub Geurts en Peter Rijnen. Vanuit de gemeente worden twee
vertegenwoordigers per dorp gezocht.

4. Bestuursaangelegenheden
In Globaal heeft een oproep gestaan voor een nieuwe voorzitter. Vincent heeft contact gehad met de heer Hans van de
Heuvel. Hij wil wel deelnemen aan de dorpsraadsvergadering maar wil nog geen voorzitter worden. Vincent Gerrits wil,
zodra er een nieuwe voorzitter is, het penningmeesterschap van Huub Geurts overnemen.

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

5.2.

5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De werkgroep heeft vastgesteld dat de kerk als MFC niet haalbaar is. De kosten voor de noodzakelijke
verbouwing zijn te hoog. Er wordt nog gesproken met Concordia, dat mogelijk op termijn een MFC zou
kunnen worden. Op dit moment worden er door de gemeente gelden vrij gemaakt voor de noodzakelijke
verbouwingen van ’t Joffershof en Gryphus.
Het MFC van Vierlingsbeek wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen nieuws. Juul neemt contact op met Angelique Weijers, directeur Laurentiushof
5.1.3. Werkgroep wonen.
De werkgroep heeft gesproken met Wonen Vierlingsbeek. De uitkomst hiervan wordt nog verder
uitgewerkt.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Peter Rijnen wil eventueel zitting nemen in de werkgroep. Frans zal hem het laatste voorstel mailen..
Terugkoppeling van het bezoek van het college van B&W op dinsdag 22-09-2015.
Iedereen heeft inmiddels het verslag per e-mail ontvangen.
De locatie was goed. Er was een ongedwongen sfeer. Er zijn wat afspraken gemaakt. Maar in totaliteit heeft het
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5.3.
5.4.

weinig opgeleverd.
Renovatie rollaag kerkmuur: De beheercommissie van de parochie moet formeel reageren dat zij geen
onderhoud gaan plegen aan de kerkmuur. Sjaak Verstegen stemt dit met Lambert Litjens af.
APV in relatie tot hondenpoepprobleem: Rob maakt een stukje voor Globaal waarin een oproep komt om te
komen tot een nieuwe werkgroep Honden en hun Baasjes.
Verlichtingsplan bij het station: Jan Manders heeft met wethouder Verstraaten ter plekke de situatie bekeken. De
wethouder onderneemt richting de verantwoordelijke ambtenaar actie om het verlichtingsplan hierop aan te
passen.
Behandelen aanvraag financiële bijdrage Sinterklaascomité.
Daar de aanvraag niet goed onderbouwd is, wordt de bijdrage nog niet toegekend. Frans zal het
Sinterklaascomité hierover berichten, zodat zij de aanvraag opnieuw kunnen indienen.
Buurkracht.
Op dit moment is er vanuit de leden van de dorpsraad geen interesse. Frans zal dit per e-mail aan Ate van
Ballegooijen doorgeven.

6. W.v.t.t.k.
Klacht mevr. Debby van Triel d.d. 15 augustus.
Rob Smeets zal dit verder afhandelen.
Uitnodiging speeddate stichting GroeVie d.d. 21 oktober a.s.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Wandelpad Grotestraat (nabij Wijnhoven).
De nieuwe bewoners bestrijden het recht van overpad. Rob Smeets zoekt dit uit.
Stichting Laurentius Vierlingsbeek (openhouden van de kerk).
Oproep aan iedereen om het ontvangen formulier in te vullen.
De dorpsraad steunt het initiatief. Het kerkgebouw en de bijbehorende kerktoren zijn van cultuur historische waarden
voor Vierlingsbeek.
Subsidieaanvraag tractor met strooi en veegcapaciteit.
Deze tractor wordt ingezet bij de Merletgaarde, fietspad Udo de Boyestraat en het station.
Er is een subsidie aanvraag weg naar de RABObank en er gaat een subsidieaanvraag naar de Provincie Noord-Brabant
(DOE budget).
De subsidieaanvraag naar de Provincie Noord-Brabant gaat vergezeld met een film (samengesteld door Koen Klaassen,
met dank daarvoor). Het filmpje werd vertoond tijdens de vergadering. Het is een schitterende film geworden. Dank aan
alle mensen die er aan mee gewerkt hebben.
Mogelijk kunnen wij al eerder (aankomende winter) starten met strooiproject, als wij gebruik mogen maken van de tractor
van Johan van den Boogaard. Hans Hendriks stelt zich beschikbaar als coördinator. De verzekering van de tractor moet
goed geregeld zijn.

7. Bespreken uitstaande acties.
De actie “Plan maken om te komen tot meer samenwerking van de diverse organisaties” wordt mogelijk overgedragen
aan de stichting GroeVie. Vincent handelt dit verder af.
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 omgezet in een subsidieaanvraag en kan verwijderd worden.

8. Rondvraag
Wim Verhofstad: Wim meldt dat het project “Nooit verleden tijd”is afgerond. Hiervan is een boek samengesteld. Dit boek
is in te zien bij BiblioBeek en wordt ook aan de Stichting de Oude Schoenendoos overhandigd.
Rein Verhoeven: Rein heeft tijdens de warme dagen in de zomer diverse planten en bomen van het nodige water
voorzien. Daarvoor dank.
Theo Achten: Theo heeft geconstateerd dat het stallen van fietsen bij de basisschool een steeds groter probleem wordt.
Juul zal dit bij Angelique Weijers, directeur Laurentiushof aankaarten.
Jeroen Weijmans : Jeroen wil als ondernemer de verwaarloosde plantenbakken op het Vrijthof opvrolijken met nieuwe
bloeiende planten. Hij wil dan ook ter plekke reclame maken (middels bordjes) voor zijn bedrijf. Rein neemt hiervoor
contact op met de gemeente Boxmeer (de heer van Dinter) .
Jeroen Weijmans : Jeroen wil graag een BMX baantje (geen professionele baan) aanleggen. De kosten hiervoor zijn ca.
€ 1750,-. Hij zoekt een geschikte plaats en vraagt hiervoor toestemming. Juul de Bont en Jeroen zullen dit verder met de
gemeente afhandelen.
Frans Spiekman: Frans wil de vergaderdata voor volgend jaar vastleggen en de vergaderruimte reserveren. Hij stelt voor
om de 1e dinsdag van de maand aan te houden.

Pagina 2 van 3

Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 3 november 2015
Dinsdag 1 december 2015
Dinsdag 5 januari 2016
Dinsdag 2 februari 2016
Dinsdag 1 maart 2016
Dinsdag 5 april 2016
Dinsdag 3 mei 2016
Dinsdag 7 juni 2016
Dinsdag 6 september 2016
Dinsdag 4 oktober 2016
Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 6 december 2016.
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
wandelpaden:

Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de
beschreven pedjes zonder naam.
Voorjaar 2016 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.

Vincent Gerrits:

Zal namens werkgroep 4-mei viering aan de Beheercommissie van deelparochie V’beek vragen
om de vlaggenmast bij het oorlogsmonument een verfbeurt te geven.

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.

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.
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