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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 3 mei 2016 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Wim Geurts, 

Peter Rijnen, Ton Swinkels, Frans van Benthum, Sander Eggenhuizen 

Afgemeld:  Juul de Bont, Bram Verstegen, Ben Bloemberg 

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering 
Sjaak had opmerkingen m.b.t. het financieel jaarverslag. Deze opmerkingen zijn met Huub besproken en worden in het 
financieel jaarverslag van 2016 meegenomen. 
 

3. Ingekomen stukken 
- Bijeenkomst alle wijk- en dorpsraden 15 juni 2016: Daar iedereen naar deze bijeenkomst kan, wordt de uitnodiging 
zowel op de website als in Globaal geplaatst. Volgende vergadering bespreking hoe wij deze discussieavond ingaan. 
- Uitnodiging mantelzorgsymposium BRIZ 1 juni 2016; hiervoor is geen belangstelling.. 
 

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. 

De werkgroep heeft de financiële gegevens van Concordia verzameld. Deze gegevens worden verder 

uitgewerkt in het einddocument. 

5.1.2.  Werkgroep kindcentrum. 

Geen voortgang. De communicatie met Angelique loopt niet naar wens.  

5.1.3.  Werkgroep wonen. 

Geen bijzonderheden. 

5.1.4.  Werkgroep welkomstpakket. 

Geen bijzonderheden. 

5.2. Terugkoppeling bijeenkomst informatie herzieningswet d.d. 20 april j.l. 
Peter Rijnen is naar de bijeenkomst geweest. Er is veel informatie verstrekt. O.a. de vraag naar woningen, de rol 
van de woningstichtingen en de gesprekspartners zijn de wijk- en dorpsraden. Binnenkort ontvangen wij de hand-
out van deze bijeenkomst. Deze zal aan de leden verstrekt worden. 

5.3. Reactie gemeente n.a.v. het verzoek om de paden van het koningsparkje op te knappen. 
Het gevraagde bedrag voor het opknappen van de paden van het koningsparkje worden niet gehonoreerd. Hiervoor 
is er op dit moment geen budget. Mogelijk kan de werkgroep groen een oplossing aandragen vanuit het werkplan 
“Samen in het groenbeheer Koningspark”.  

5.4. Dr. PeelenCultuurprijs 2016. 
Aan de leden wordt gevraagd om na te denken of er in Vierlingsbeek kandidaten zijn voor deze prijs. Dit komt in de 
volgende vergadering weer op de agenda 

5.5. Brief inventariseren behoefte huurwoningen. 
Sjaak heeft een brief opgesteld voor het inventariseren van de behoefte voor huurwoningen. Deze brief is akkoord 
en zal in Globaal worden gepubliceerd. 
 

6. W.v.t.t.k. 
- Geen bijzonderheden. 
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7. Bespreken uitstaande acties. 

Toelichting bij diverse acties 

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”. De parochie MMVDK heeft gereageerd op ons verzoek 
en meldt dat het onderhoud van de mast door de gemeente uitgevoerd moet worden. Het verzoek van een verfbeurt zal 
nu naar de gemeente gaan.  
De actie “Een artikel in het Globaal plaatsen met betrekking tot het honden verhaal n.a.v. de nieuwe APV van de 
gemeente Boxmeer” is uitgevoerd. Actiepunt kan verwijderd worden. 

8. Rondvraag 
Huub Geurts: Het rood/witte lint bij de geïmproviseerde afzetting op het grasveld bij Soetendaal is verwijderd. Het illegaal 
parkeren op het grasveld vindt nog steeds plaats.  
Sjaak Verstegen: N.a.v. het plan van aanpak m.b.t. de kerk wordt door twee partijen onafhankelijk van elkaar een taxatie 
opgesteld.  
Wim Geurts: Het uurwerk van de kerk moet onderhouden worden. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
uurwerk, daar de parochie geen geld meer uitgeeft aan de kerk in Vierlingsbeek. De vraag blijft onbeantwoord. 
Ton Swinkels: Ton vraagt zich af wat er met de Laurentiuskerk gebeurt, als de kerk in Overloon ook dicht gaat. Dit is 
geen onderwerp voor de dorpsraad.  
Peter Rijnen: Het viel Peter op dat er in Vierlingsbeek geen bewoners een lintje op koningsdag hebben gekregen. Om in 
aanmerking te komen voor een lintje zal er door de verenigingen en/of inwoners van Vierlingsbeek iemand voorgedragen 
moeten worden. De duur van deze procedure is vrij lang (ca. 9 maanden). Om voor 2017 in aanmerking te komen, moet 
er op dit moment al iemand voorgedragen worden. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 in het Joffershof om 20:00 uur: 

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 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 

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 

Sjaak 
Verstegen 

Onderzoek wenselijkheid voor particuliere huurwoningen  05-04-2016 Najaar 2016 

Werkgroep 
kerkmuur 

Opknappen van de kerkmuur volgens bij de gemeente ingediend plan 05-01-2016 Oktober 2016 

 

 


