
 
 
 
Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2015 
 
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij de 
dorpsraad betrokken was en die in 2015 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden. 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur bestaat uit 5 personen; n.l.: 
De voorzitter (deze functie is vacant), de penningmeester, de secretaris en twee leden. 
 
Communicatie: 
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te verzorgen. De 
informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van de dorpsraad 
Vierlingsbeek. De naam van de website is: www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld. 
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, geïnformeerd. 
 
Werkgroep gemeenschapshuis: 
 
Op 5 maart 2015 is er een informatiebijeenkomst in Concordia voor de inwoners van Vierlingsbeek geweest. 
Deze was druk bezocht. De inwoners zijn hier geïnformeerd over de tot dan bereikte resultaten. 
 
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek: 
 
De werkgroep wonen heeft op 17, 18 en 19 april 2015 in samenwerking met Wonen Vierlingsbeek een 
wooninformatiemarkt georganiseerd. 
 
Werkgroep Verkeer: 
De verkeersonveilige situatie worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is geprobeerd om het fietspad Udo 
de Boyestraat weer in de strooiroute van de gemeente Boxmeer te laten opnemen. Echter zonder resultaat. Er is 
een werkgroep ingericht om bij slechte weersomstandigheden (ijzel en sneeuw) te strooien bij de Merletgaarde. 
 
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek: 
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de kerstverlichting rondom kerstmis aan. Ook wordt er een 
kerstboom met verlichting geplaatst op het Vrijthof. 
 
Werkgroep groen: 
Op voorstel van de werkgroep groen is in het kader van 70 jaar bevrijding Vierlingsbeek op 20 maart 2015 in het 
park tussen de spoorstraat en de molenweg een vrijheidsboom geplant. 
De werkgroep groen heeft  met drie plaatselijke hoveniers een plan gemaakt voor het opknappen van het 
koningsparkje.. Dit plan is met de heer van Dinter van de gemeente Boxmeer besproken. 
 
Werkgroep 4 mei: 
 
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het oorlogsmonument naast de kerk. Ook dit jaar is 
de herdenking door vele mensen (jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig verlopen. 
 
Werkgroep wandelpaden: 
 
De werkgroep heeft de namen van de pedjes zonder naam definitief vastgesteld. Verder is er gekeken naar de 
gesteldheid van de wandelpaden. 
  



Honden en hun baasjes: 
Naar aanleiding van de nieuwe APV van de gemeente Boxmeer is het werkgroep Honden en hun baasjes 
opgeheven. 
 
Bezoek college van B&W: 
 
Op 22 september 2015 heeft de dorpsraad bezoek gehad van het college van B&W. De bijeenkomst is gehouden 
in het Koningskerkje. Er zijn diverse afspraken gemaakt die nog verder uitgewerkt moesten worden. 
 
Regeling financiële ondersteuning: 
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de gemeente 
Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari vastgesteld en 
uitgekeerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: 
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het dorp te 

verbeteren. 
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid. 
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaanvraagformulier 
opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te kunnen maken een verzoek in kunnen 
dienen voor een subsidie. Het reglement en het subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de 
dorpsraad Vierlingsbeek (www.vierlingsbeek-groeningen.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.  
In 2015 hebben 2 vereniging een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen. 
 
Aankondigingenbeleid gemeente Boxmeer: 
 
De gemeente Boxmeer heeft in 2015 een nieuw aankondigingenbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid  
heeft de dorpsraad vier plaatsen aan de gemeente Boxmeer doorgegeven waar reclame voor evenementen 
gemaakt mag worden. Deze plaatsen zijn: 
- Locatie 1: Grotestraat zijde Groeningen 
- Locatie 2: Staaijweg voor kombord 
- Locatie 3: Grotestraat (nabij watermolen) zijde Maashees 
- Locatie 4: Overloonseweg (voor spoorwegovergang) zijde Overloon. 
Besloten is om hiervoor 4 frame’s aan te schaffen. 
 
Renovatie kruisbeeld Spoorstraat: 
 
Door de slechte staat van het kruisbeeld in de spoorstraat is besloten dit niet schoon te maken maar te 
renoveren. Het kruisbeeld is door de stichting Kruisen en Kapellen te Venray gerenoveerd. 
 
Vooruitblik 2016: 
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld: 
- De leefbaarheid van Vierlingsbeek in kaart brengen. 
- Verdere uitwerking van het door Wonen Vierlingsbeek samengestelde Dorpsplan Vierlingsbeek.  
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei.  
- De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch volgen en beoordelen. 
- Verkeersonveiligheden in kaart brengen. 
- De werkgroep groen plant weer een bijzondere boom in het kader van de boomplantdag. Verder zijn er 

plannen gemaakt om de bakken rondom de kerk aan de schoolzijde met aanplant te verfraaien. Met diverse 
betrokkenen wordt hierover overleg gepleegd. Aanplant achter het oorlogsmonument vernieuwen. Renoveren 
rollaag kerkmuur. 

- Het bereiken van een grotere betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de dorpsraad. 
- Afronden project pedjes zonder naam. 
- Herplaatsen van het gerenoveerde kruisbeeld in de spoorstraat. 
- De verdere uitwerking van het dorpsplan Vierlingsbeek. 
- Bezoek van het college van B&W van de gemeente Boxmeer. 
 
 
  
 


