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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 7 juni 2016
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

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

Afgemeld:

Juul de Bont, Bram Verstegen, Wim Verhofstad, Ton Swinkels

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
- Input- wijk- en dorpsraden bij integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte (IUP): Al onze punten, uitgezonderd het
strooien van het pad Udo de Boyestraat, zijn door de gemeente als ‘voor nader onderzoek’ of ‘uit te voeren’ in het IUP
opgenomen. Hier zijn wij erg blij mee.
- Sociale kaart. Willem van de Rijdt ligt toe dat dit de sociale kaart voor de kern Vierlingsbeek is. Socion zal nog verdere
info aanleveren, waarna er een ‘complete’ kaart komt.

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

5. Algemene informatie:
5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De wrekgroep vergadert begin juli 2016..
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen voortgang te melden.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Geen bijzonderheden.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Wordt in het najaar opgepakt.
Dr. PeelenCultuurprijs.
Het voorstel om de werkgroep kruisbeeld Spoorstraat voor te dragen, wordt door de vergadering gedragen. Vincent
zal hiervoor een opzet maken. Aan de leden wordt gevraagd om te reageren op de uitwerking van Vincent. De
voordracht moet voor 1 juli 2016 plaatsvinden.
Discussieavond Wijk- en Dorpsraden op 15 juni 2016.
Vanuit de dorpsraad gaan Peter Rijnen en Vincent Gerrits naar deze bijeenkomst. Margriet Verheijen heeft
aangegeven om ook naar deze bijeenkomst te willen gaan. Vincent zal dit met haar afstemmen dat dit prima is.
Collegebezoek 20 september 2016.
Er zijn op dit moment nog geen actuele onderwerpen. Misschien zal de “discussieavond Wijk- en Dorpsraden d.d.
15 juni (zie 5.3) onderwerpen opleveren. De definitieve lijst met onderwerpen wordt begin september a.s.
vastgesteld. Vincent zal een kort stukje in Globaal plaatsen, idem op de website. Door verenigingen uit te nodigen
hopen we op een grotere belangstelling dan in 2015.
Behandelen subsidieaanvraag carnavalsvereniging de Keieschieters.
Deze aanvraag wordt gehonoreerd met € 250,-.
Behandelen subsidieaanvraag buurtvereniging De legt.
Deze aanvraag wordt niet gehonoreerd.

6. W.v.t.t.k.
- Sjaak vraagt aan Willem van de Rijdt of hij kan nagaan wanneer en hoe het toegezegde bedrag van € 6000,- voor de
renovatie van de kerkmuur wordt betaald aan de dorpsraad. Willem zal dit bij de betreffende afdeling navragen.
- Jan Manders vraagt aan Willem of het bekend is dat zowel in Boxmeer als Venray nieuw meubilair op de spoorperrons
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zijn geplaatst en/of dit ook in Vierlingsbeek gaat plaatsvinden. Willem trekt dit na.
- Jan Manders heeft geconstateerd dat de zins kort geplaatste lantaarnpaal bij het station nog niet brand. Hij vraagt aan
Willem om dit door te geven aan de betreffende afdeling.

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. Vincent zal een oproep in Globaal
plaatsen om dit vanuit de bewoners van Vierlingsbeek te regelen.
M.b.t. de actie “Overleg met bewoners en gemeente over de herplant van de gerooide bomen op het kastanjeplein” vindt
er in de week van 13 juni 2016 een overleg plaats.
N.a.v. de oproep in Globaal m.b.t. de actie “Onderzoek wenselijkheid voor particuliere huurwoningen” zijn er 6 reacties
binnen gekomen. Er wordt nogmaals een artikel in Globaal geplaatst. Tevens wordt er een datum van de bijeenkomst in
het artikel opgenomen.
M.b.t. de actie “Opknappen van de kerkmuur volgens bij de gemeente ingediend plan” wordt geprobeerd om dit via een
leerlingstelsel uit te voeren. De materiaalkosten alleen al bedragen minimaal € 5000,-.

8. Rondvraag
Peter Rijnen: Peter meldt dat het koningsparkje er netjes bij ligt. Dank hiervoor aan de werkgroep.
Peter Rijnen: Peter vraagt zich af of er binnen de gemeente een sportprijs wordt uitgereikt. Willem van de Rijdt komt
hierop terug.
Rein Verhoeven: Bij de familie Ebbers ligt, n.a.v. de renovatie van het kruisbeeld, nog een grote hoeveelheid grond, die
door de dorpsraad opgeruimd moet worden. Enkele DR-leden willen wel helpen, Rein zal het coördineren..
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 in het Joffershof om 20:00 uur:
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
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

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
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