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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 5 april 2016
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Rob Smeets, Jan Roseboom , Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Jan Manders,
Frans Spiekman, Juul de Bont, Rein Verhoeven, Wim Geurts, Peter Rijnen, Ton Swinkels, Frans van
Benthum, Marjolein de Bruin, Marc Oudenhoven

Afgemeld:

Wim Verhofstad, Sander Eggenhuizen, Angelique Weijers (hoofd Basischool)

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. Tevens heet hij Marc Oudenhoven (VDB//LO),
aanwezig in kader van de Raadscarroussel, van harte welkom.

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

3. Ingekomen stukken
- Uitnodiging bijeenkomst 1e jaar na de transitie in de zorg op 30 maart 2016 j.l. Huub is naar deze bijeenkomst
geweest. Er is geen voortgang en nieuws vanuit dit project te melden.
- E-mail Sandra van Gerwen: Uitnodiging informatiebijeenkomst over de Herzieningswet op woensdag 20 april om 19:30
uur in het gemeentehuis; Peter Rijnen zal deze bijeenkomst bijwonen.

4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.

5. Verkeersproblematiek rondom basisschool Laurentiushof
De problematiek zou door Angelique Weijers toegelicht worden, echter Angelique heeft zich voor deze vergadering
afgemeld. Volgens Juul is er inmiddels een overleg tussen Angelique, Janne Blom (wijkagent Boxmeer Zuid) geweest.
Mogelijk zijn er al ontwikkelingen gaande. Angelique uitnodigen voor de volgende vergadering.

6. Algemene informatie:
6.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
6.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
Geen bijzonderheden.
6.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Volgens Juul wil Angelique binnen een maand een overleg plannen.
6.1.3. Werkgroep wonen.
Geen bijzonderheden.
6.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen bijzonderheden.
6.2. Financieel jaarverslag en jaarverslag.
Het DB heeft beide jaarverslagen akkoord bevonden. Frans zorgt voor verspreiding van de jaarverslagen aan de
leden en aan de gemeente.
6.3. Evaluatie inwijding kruisbeeld Spoorstraat.
Vrijdag 25 maart j.l. is het kruisbeeld door oud-pastoor Teunissen ingewijd. Namens de werkgroep geeft Jan
Manders een korte terugblik hoe de restauratie verlopen is. Dankzij Stichting Kruisen en Kapellen, metselaar John
Ebbers en familie en de werkgroep, met in het bijzonder Wim Geurts, is er een bijzonder mooi resultaat geleverd en
is het kruisbeeld weer een prachtig monument geworden.
6.4. Behandelen subsidieaanvraag koningsdag 2016.
Er wordt een éénmalige subsidie van € 250, toegekend.

7. W.v.t.t.k.
- Verlichting bij het station. Jan Manders deelt mee dat er bij het station een extra lantaarnpaal door de gemeente is
geplaatst.
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- N.a.v. het schrijven van Frans van Benthum d.d. 2 april j.l.: Herberg Thijssen heeft inderdaad een vergunning om een
deel van de doorgang tussen zijn horecagelegenheid en de kerk te gebruiken als terras en betaalt hiervoor zgn.
precariobelasting. Het gekapte hout in het Koningsparkje is, in goed overleg, aan 2 vrijwilligers gegeven, die daarvoor
werkzaamheden in het koningsparkje hebben verricht.

8. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
De actie “Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag”. De grote Nederlandse vlag, die
gebruikt wordt, is door familie Van Groenland aan de dorpsraad geschonken. Familie Berkers zal de deze vlag
beheren.. Voorstel is om in de vlaggenmast nabij het Vrijthofplein altijd de wimpel van de dorpsraad te laten hangen. Bij
Nederlandse feestdagen wordt de wimpel verruild door de Nederlandse vlag.
De actie “Namens de werkgroep 4-mei viering aan de Beheercommissie van deelparochie V’beek vragen om de
vlaggenmast bij het oorlogsmonument een verfbeurt te geven” is uitgevoerd, alleen nog geen reactie. Actiepunt blijft nog
staan.
Voor de actie “Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje (geen professionele baan) vindt er op vrijdag 15
april a.s. overleg plaats.
De actie “Financieel jaarverslag 2015 en jaarverslag 2015” is uitgevoerd en kan verwijderd worden.
De actie “Koningskerkje reserveren voor 20 september 2016” is uitgevoerd en kan verwijderd worden.
De actie “Opleveren vragenlijst knelpunten/verbeteringen openbare ruimte” is uitgevoerd en kan verwijderd worden.

9. Rondvraag
Rein Verhoeven: Rein vraagt hoe lang de sfeerverlichting (kerstverlichting) op het Vrijthof blijft branden. De
sfeerverlichting is inmiddels uit, maar heeft ook dit jaar tè lang gebrand. De richtlijnen van de gemeente zijn dat deze
verlichting half januari van elk jaar uitgezet moet worden.
Wim Geurts: Het maasheggen vlechten in Vierlingsbeek was een groot succes. Het zou mooi zijn dat er bij de
gevlochten heggen op bordjes de methode van het vlechten vermeld zou staan. Via de fam. Grutters is er reeds contact
geweest met de gemeente. Even afwachten wat hier uit voorkomt.
Sjaak Verstegen: Status van de werkgroep kerkmuur. Schets van de plannen inclusief offerte zijn naar de gemeente
gestuurd. Voor verdere uitvoering van de ingediende plannen is het wachten op de gemeente en de parochie.
Frans van Benthum: Dankt de mensen vanuit de politiek die aanwezig zijn bij deze dorpraadsvergadering.
Marc Oudenhoven: Marc is benieuwd hoe de communicatie tussen dorpsraad en gemeente is. Op dit moment verloopt
alles naar wens.
Ton Swinkels: Ton heeft deelgenomen aan de landelijke opschoondag. Opvallend verschijnsel was de overlast van
hondendrollen. Ten aanzien van de nieuwe APV en dan met de name de overlast van hondendrollen, zal de dorpsraad
nog een artikel in Globaal plaatsen.
Peter Rijnen: Peter is benieuwd naar de stand van zaken omtrent de kerk. Vanuit de stichting is een plan van aanpak
opgesteld. Zij wachten op een uitnodiging van de parochie om het plan van aanpak te presenteren.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 in het Joffershof om 20:00 uur:
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

Rein
Verhoeven
DB

Actie omschrijving

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk (2015)
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.

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

03-12-2013

Najaar 2016

07-05-2013

Najaar 2016

Werkgroep
wandelpaden

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

04-02-2014

Najaar 2016

Vincent Gerrits

Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag

06-05-2014

April 2016

Vincent Gerrits

Namens de 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

Jan
Roseboom

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

04-11-2014

Najaar 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

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

Sjaak
Verstegen

Onderzoek wenselijkheid voor niet sociale huurwoningen

05-04-2016

Najaar 2016

Werkgroep
kerkmuur

Opknappen van de kerkmuur volgens bij de gemeente ingediend plan

05-01-2016

Oktober 2016
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