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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 maart 2016 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Rob Smeets, Jan Roseboom , Sjaak Verstegen, Theo Achten, Jan Manders, Frans Spiekman,  

Wim Verhofstad, Juul de Bont, Rein Verhoeven, Wim Geurts, Janne Blom, Maike Ebben (DG), Monique Drost 

(DG), Rianne Jans (DG) 

Afgemeld:  Huub Geurts, Bram Verstegen, Peter Rijnen, Sander Eggenhuizen 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. Tevens heet hij Janne Blom (wijkagent Boxmeer 

Zuid) van harte welkom. Verder zijn bij deze vergadering drie leden van de dorpsraad Groeningen aanwezig. 

Voorafgaand aan deze vergadering heeft het DB met de dorpsraad Groeningen een aantal onderwerpen besproken. 

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

3. Ingekomen stukken 
- Email Willen van de Rijdt Locatie(s) aankondigingborden. De vergadering heeft er geen problemen mee, dat de locaties 
van de aankondigingborden op de website van de gemeente geplaatst worden. 
Email Pieter Keirin Landelijke opschoondag. De KBO en de gymclub nemen deel aan de landelijke opschoondag.   
 

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. 

Geen bijzonderheden. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Geen bijzonderheden.  

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Geen bijzonderheden. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen bijzonderheden. 

5.2. Collegebezoek 2016. 
Het bezoek vindt op 20-09-2016 in het Koningskerkje plaats. Wij hanteren dezelfde opzet als in 2015. Om meer 
bezoekers te krijgen, gaan wij de verenigingen aanschrijven. Te behandelen onderwerpen zijn welkom bij het 
secretariaat. 
1e onderwerp: hekje rondje plantsoen Soetendaal. 

5.3. Avond ouderen organiseren. 
Voorstel is om meerdere onderwerpen (o.a. de WMO) te behandelen. Voor deze avond de gemeente, Pantein, 
Wonen Vierlingsbeek en KBO uitnodigen. Voorstel van de vergadering om hiervoor een werkgroep (Sjaak 
(organiseert), Huub en Peter) in stellen. 

5.4. Financieel verslag en jaarverslag dorpsraad. 
Deze worden de volgende vergadering behandeld. 

5.5. Diverse klachten Frans van Benthum. 
Deze worden voor kennisgeving aangenomen. Indienen van deze klachten dient via het reguliere kanaal van de 
gemeente plaats te vinden. 
 

6. W.v.t.t.k. 
Geen punten ter behandeling. 
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7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

Voor de actie “Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons” zal Jan Rooseboom nagaan of er mogelijk een 
kant en klare oplossing beschikbaar is. 

8. Rondvraag 
Wim Verhofstad: Wim heeft het verzoek gehad van de bewoners om de twee borden met de tekst “geen honden 
uitlaatplaats” weer op te hangen bij het fietspad tussen de Roei en Burggraaf. Rob Smeets zal nog een artikel in het 
Globaal wijden aan het honden verhaal n.a.v. de nieuwe APV van de gemeente. 
Sjaak Verstegen: Het kruisbeeld is gereed. Er worden een paar sterke mannen gezocht om het beeld op het kruis te 
plaatsen. Voorstel om dit vrijdagavond 4 maart 2016 te doen.  
Sjaak Verstegen: Er is een plan (inclusief offerte) om de kerkmuur te renoveren. Vanuit de gemeente is € 6000,- 
beschikbaar. Er is brief naar de parochie gestuurd met het verzoek om ook een bijdrage te leveren. 
Jan Roseboom: Jan vraagt met name aan Janne Blom (wijkagent Boxmeer Zuid) of er niet vaker gehandhaafd kan 
worden n.a.v. het illegaal parkeren bij het sportpark Soetendaal. Op trainingsavonden tussen 18:00 uur en 21:00 uur 
wordt er vaak op het grasveld nabij het station geparkeerd. 
Rein Verhoeven: Rein vraagt aan Janne Blom wat de buurtapp inhoud. Janne antwoord dat dit een burgerinitiatief is en 
al in veel plaatsen tot positieve effecten (o.a. buurtpreventie en buurtveiligheid) heeft geleid. 
Rein Verhoeven: Rein meldt dat er a.s. zaterdag (5 maart) het koningsparkje met de plaatselijke ondernemers en een 
aantal vrijwilligers wordt opgeknapt. 
Janne Blom: Het melden van incidenten kan altijd via haar e-mail adres (janne.blom@politie.nl) of tel. 0900-8844.  
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 in het Joffershof om 20:00 uur: 

Dinsdag 5 april 2016 
Dinsdag 3 mei 2016 
Dinsdag 7 juni 2016 
Dinsdag 6 september 2016 
Dinsdag 20 september 2016 (collegebezoek) 
Dinsdag 4 oktober 2016 
Dinsdag 1 november 2016 
Dinsdag 6 december 2016. 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst 

Datum 

afgeronding 

gepland 

Rein 
Verhoeven 

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk (2015) 03-12-2013 Najaar 2016 

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 de 
vergadering. Wim Geurts en Rein Verhoeven maken een ontwerp voor 
een geschenk in de vorm van een beeldje. 

07-05-2013 April 2016 

Werkgroep 
wandelpaden 

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

04-02-2014 Mei 2016 

Vincent Gerrits Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag 06-05-2014 April 2016 

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 

06-10-2015 April 2016 

Wim Geurts Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons 04-11-2014 Juni 2016 

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. 

03-03-2015 Juni 2016 

Juul de Bont/ 
Jeroen 
Weijmans 

Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje (geen 
professionele baan). 

01-12-2015 Juni 2016 

Peter Rijnen Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de 
plaatselijke verenigingen. 

01-12-2015 Oktober 2016 

DB Financieel jaarverslag 2015 en jaarverslag 2015 02-02-2016 Maart 2016 

Frans 
Spiekman 

Koningskerkje reserveren voor 20 september 2016 02-02-2016 Juni 2016 

Allen Opleveren vragenlijst knelpunten/verbeteringen openbare ruimte 02-02-2016 15-02-2016 

Werkgroep 
groen 

Overleg met bewoners en gemeente over de herplant van de gerooide 
bomen op het kastanjeplein 

02-02-2016 Juni 2016 

Rob Smeets Een artikel in het Globaal plaatsen met betrekking tot het honden verhaal 
n.a.v. de nieuwe APV van de gemeente Boxmeer 

01-03-2016 Juni 2016 

    

 

 


