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

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

Vincent Gerrits, Peter Rijnen, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Theo Achten, Bram Verstegen, Jan Manders,
Rob Smeets, Frans Spiekman, Wim Geurts, Willem van de Rijdt

Afgemeld:

Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Jan Roseboom , Sander Eggenhuizen, Ben Bloemberg

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. I.v.m. de aanwezigheid van Willem van de Rijdt tot
ca. 20.45u zal punt 5.4. direct na punt 4. behandeld worden.

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

3. Ingekomen stukken
E-mail Anke van der Hulst Tekst over kermis Vierlingsbeek op website www.kermisboxmeer.nl; Vincent zal
hiervoor tekst aanleveren.
E-mail Erik van de Dungen (oorlogsmuseum) onderzoek mobiliteit-knelpunten; de aanwezige leden stellen
vast dat er geen knelpunten zijn. Dit zal aan Erik van de Dungen gemeld worden..

E-mail Anke van der Hulst Uitnodiging evaluatie kermissen 2015 op woensdag 28 oktober 2015; Door
omstandigheden is niemand van de dorpsraad naar dit overleg gegaan. Inmiddels hebben wij een nieuwe
uitnodiging ontvangen voor een evaluatie op dinsdag 1 dec. a.s.
E-mail VKKNB zorgnummer; Aan Huub Geurts vragen of hij hiervoor een artikel kan schrijven.
4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.

5. Algemene informatie:
5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
Gemeenschapshuis: deadlines mbt gemeente, Jofffershof, Gryhus, politiek, etc zijn weg. Op planning
staat een bespreking met Concordia mbt allerlei cijfers. Die cijfers moeten commissie inzichten geven
zodat verschillende scenario’s de revue kunnen passeren.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Juul heeft contact gehad met Angelique Weijers, directeur Laurentiushof. De ontwikkelingen naar een
integraal kindcentrum heeft haar aandacht en wij worden op de hoogte gebracht, maar er zijn geen
ontwikkelingen.
De Basisschool dient zelf te zorgen voor een oplossing voor het buiten de poort stallen van fietsen (zie
punt 8. van de DR-vergadering d.d. 6 okt. j.l.)..
5.1.3. Werkgroep wonen.
De werkgroep geeft aan dat er te weinig voortgang te melden is. Een van de oorzaken is dat er leden van
de werkgroep, door omstandigheden hun werkzaamheden hebben moeten stoppen. Bram Verstegen en
Peter Rijnen zullen naar de bijeenkomst “ondernemingsplan 2016-2019” van Wonen Vierlingsbeek d.d. 5
nov. a.s. gaan.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
Algemeen geldt dat er bij meerdere werkgroepen te weinig voortgang geboekt wordt. Afgesproken wordt om in de
dorpsraadsvergadering van januari 2016 besproken wordt hoe wij als dorpsraad hierin staan.
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5.2.

Behandelen aanvraag financiële bijdrage Sinterklaascomité.

5.3.

Mogelijke aanschaf strooier prijs € 825,- ex btw en inzetten tractor van Johan van den Boogaard.

Na aanpassing van het aanvraagformulier door het Sinterklaascomité, wordt de aanvraag gehonoreerd.

5.4.
5.5.

De behandeling van onze aanvraag voor het DOE-budget voor een tractor+zoutstrooier+veegmachine vindt pas
in april 2016 plaats. Sjaak Verstegen heeft Johan van den Boogaard bereid gevonden om zijn
tractor+veegmachine te mogen gebruiken voor de winter 2015/2016. Besloten wordt om de mogelijke DOEsubsidie eerst af te wachten en de strooier nog niet aan te schaffen. Rein Verhoeven en Jan Manders bieden zich
aan om komende winter de Merletgaarde handmatig te strooien. Aan de Gemeente zal gevraagd worden om een
zoutbak bij de Merletgaarde te plaatsen.
Renovatie kerkmuur.
Er is op dit moment geen voortgang te melden. Willem van de Rijdt zal proberen om een overleg met gemeente
en dorpsraad te regelen.

Verwijdering lage hekjes bij het plantsoen nabij station.
De lage hekjes bij het plantsoen nabij het station zijn door de gemeente verwijderd. Hierdoor wordt er weer
geparkeerd op het plantsoen. De dorpsraad was hiervan niet op de hoogte. Vanuit de dorpsraad zal er een brief
naar de gemeente gestuurd worden om de lage hekjes weer terug te plaatsen. Actie: Rein Verhoeven.

6. W.v.t.t.k.
Jan Manders heeft van de stichting Kruisen en Kapellen te Venray bericht ontvangen dat het kruisbeeld gereed is
Rein Verhoeven heeft tezamen met de heer van Dinter van de gemeente naar de beplanting gekeken. Er moeten wat
struiken aangeplant worden. Rein zal de aanwonende familie Ebbers hierover informeren. Op korte termijn wordt een
afspraak gemaakt om het kruisbeeld in Venray op te halen. Wim Geurts heeft het houten kruis klaar, zodat het beeld
weer aan het kruis bevestigd kan worden.
Juul de Bont heeft de gemeente gebeld (Jan van Dinther) over een mogelijk fietscrossbaantje op het speelveld van de
Willem-I straat. Hij onderschrijft het initiatief en is erg positief. Graag wil hij tzt het plan inzien en dan zijn medewerking
verlenen. Hij vraagt wel of wij de omwonenden willen informeren. Met Jeroen Weijmans is afgesproken dat we dit gaan
doen. Hij maakt een plan en we leggen het voor aan de gemeente. Daarna informeren we de omwonenden.
Voor de 2 speeltoestellen mogen wij een andere locatie zoeken.

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. Actie kan verwijderd worden.
De actie “Het conceptplan van het “Koningsparkje” . Hierover is een brainstormsessie met de werkgroep groen en drie
plaatselijke hoveniers geweest. Voorstel is achterstallig onderhoud zelf doen. Daar waar nodig nieuwe aanplant. Verder
de toegankelijkheid van het park verbeteren. Volgende week wordt dit plan met de gemeente doorgesproken.

8. Rondvraag
Peter Rijnen: Peter wilt voor januari 2016 wat te melden hebben m.b.t. het welkomstpakket.
Rob Smeets: Rob zal n.a.v. de bijeenkomst in het Koningskerkje z.s.m. het verhaal van de honden met hun baasjes in
Globaal laten publiceren.
Rob Smeets: Wil z.s.m. het recht van overpad van het wandelpad in de Grotestraat na trekken bij de gemeente.
Theo Achten: Theo heeft vernomen dat het probleem van het stallen van fietsen bij de basisschool tijdelijk is opgelost.
Bram Verstegen: Bram meldt dat er volgende maand een informatiebijeenkomst m.b.t. LVCNET In Vierlingsbeek is.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2014/2015 in het Joffershof om 20:00 uur:
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.

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:

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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