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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 4 oktober 2016
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Randy Smits, Huub Geurts, Wim Verhofstad, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Jan Manders,
Frans Spiekman, Peter Rijnen, Juul de Bont (gedeeltelijk), Wim Geurts, Lisette Verploegen, Christel Nabuurs,
Rianne Jans

Afgemeld:

Rein Verhoeven, Ben Bloemberg, Theo Achten, Bram Verstegen, Jan Roseboom, Sander Eggenhuizen,

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering
Bij punt 5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis: de tekst geen voortang te melden moet gewijzigd worden in geen nieuws
te melden, daar er wel voortgang geboekt wordt.

3. Ingekomen stukken
- E-mail VKKNB; Uitnodiging Symposium 14 oktober 2016; hiervoor is geen belangstelling.
- E-mail Willem van de Rijdt: Sociale kaart; de gegevens betreffende Vierlingsbeek op de website en in Globaal plaatsen.
- Telefonische reactie dhr. Lintermans m.b.t. “join the pipe”; uitnodigen om zijn project nader toe te lichten.

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.

5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar. In week 41 wordt er weer vergaderd.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen nieuws te melden.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Op 8 september jl. is er een informatiebijeenkomst geweest m.b.t. het particulier wonen. Er waren ca. 45
belangstellenden aanwezig. Met behulp van een enquête (gepubliceerd op de website en in Globaal) wordt
de behoefte voor het particulier huren in Vierlingsbeek en Groeningen geïnventariseerd. De doelgroep is
zowel jongeren als ouderen. De enquête moet voor 15 oktober 2016 ingezonden zijn. Daarna besluiten hoe
nu verder.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
Discussie kinderdorpsraad voor Vierlingsbeek/Groeningen.
Vanuit GroeVie is het idee ontstaan om te komen tot oprichting van een kinderdorpsraad. Met behulp van deze
kinderdorpsraad de wensen c.q. behoeftes van een leefbaar Vierlingsbeek/Groeningen voor de jeugd inzichtelijk te
maken. GroeVie vraagt aan de dorpsraad of zij dit plan ondersteunen en daar waar nodig een bijdrage te leveren.
De dorpsraad ondersteund dit plan en zal daar waar nodig hulp verlenen bij het verder uitwerken van het plan.
Groevie zal het doel en plan om te komen tot een kinderdorpsraad verder uitwerken.
Terugkoppeling discussieavond voorzitters wijk- en dorpsraden 14 september 2016.
Vanuit de dorpsraad is Peter Rijnen i.p.v. Vincent Gerrits naar deze bijeenkomst geweest. Er zijn nog geen
concrete zaken afgehandeld. Vanuit de verschillende wijk- en dorpsraden worden groepjes gemaakt om tot verdere
uitwerking te komen. Voor 18 oktober a.s. is een vervolgafspraak gemaakt.
Terugkoppeling collegebezoek 20 september 2016.
Het was een vruchtbare bijeenkomst. De bijeenkomst was redelijk bezocht door de inwoners van Vierlingsbeek. Per
e-mail gisteren het voorlopige verslag ontvangen. Daar in dit verslag geen concrete afspraken en verantwoordelijke
personen zijn opgenomen, wachten wij het formele verslag af en zullen dan ons commentaar richting de gemeente
leveren.
Bladmanden.
De publicatie betreffende de bladmanden in Globaal heeft nog niet plaats gevonden. Vernomen is dat de gemeente
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de eerder gemelde werkwijze heeft gewijzigd. Wij wachten op de nieuwe werkwijze en beoordelen dan of publicatie
in Globaal nog wel noodzakelijk is.
5.6. Speeltoestellen.
Juul heeft een uitgebreid verslag gemaakt van de inventarisatie van de speeltoestellen tezamen mat Jan van Dinter
van de gemeente Boxmeer. Dit verslag is aan alle leden toegezonden. Verder de kwestie van de pumptrackbaan,
daar dit in initiatief is van initiatiefgroep Pumptrack van Groevie zal Lisette Verploegen, in afwezigheid van Juul, dit
verder toelichten. Het oorspronkelijke plan om de pumptrackbaan bij het sportpark te verwezenlijken is na protest
van omwonenden verlaten. Men heeft nu het plan opgepakt om de pumptrackbaan naast het fietspad op de
speelweide van de Legt te verwezenlijken. De gemeente is hier niet op tegen. Voor verdere uitwerkingen van het
plan moet er eerst overleg met de verschillende buurtverenigingen plaatsvinden om te voorkomen dat er alsnog
tegen deze locatie geprotesteerd wordt.

6. W.v.t.t.k.
- Hans Hendriks heeft kenbaar gemaakt, dat hij de wandelingen rondom \Vierlingsbeek wil gaan promoten. De
werkgroep wandelpaden zal contact opnemen met Hans Hendriks om tezamen alle wandelingen rondom Vierlingsbeek
in kaart te brengen.
- Sjaak Verstegen heeft twee brieven opgesteld m.b.t. het achterstallig onderhoud van de kerk en het uurwerk van de
kerktoren. De brief van het achterstallig onderhoud zal naar de parochie gestuurd worden. Voordat er vanuit de
dorpsraad actie ondernomen wordt om bv. het onkruid te verwijderen, wachten wij eerst de reactie van de parochie af.
De brief betreffende het uurwerk van de kerktoren wordt naar de gemeente gestuurd, daar de gemeente jaarlijks een
bepaald bedrag voor het onderhoud van het uurwerk van de kerktoren aan de parochie beschikbaar stelt.
- E-mail Willem van de Rijdt m.b.t. hulp aan de dorpsraden m.b.t. ruimtelijke plannen i.s.m. Heidemij wordt voor
kennisgeving aangenomen. Voor de toekomst dit wel in gedachte houden.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
De actie “Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag” is voor 99% uitgevoerd, wordt in de
vergadering van november a.s. besproken.
M.b.t.. 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” had zich 1 vrijwilliger gemeld. Inmiddels heeft het
schildersbedrijf Creemers aangeboden om de vlaggenmast een verfbeurt te geven. Daarvoor dank.
De actie “Overleg met bewoners en gemeente over de herplant van de gerooide bomen op het kastanjeplein” is
uitgevoerd. De bewoners zijn akkoord. De actie kan verwijderd worden.
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. Het wachten is nog op een reactie van de bouwbedrijf Koenen.

8. Rondvraag
Wim Verhofstad: Wim meldt dat de werkgroep 4 mei in samenwerking met de basisschool het project communicatie is
opgestart. Meester Gijs is aanspreekpunt van de laurentiusschool.
Sjaak Verstegen: Sjaak meldt dat de Stichting Laurentius Vierlingsbeek hun plan van aanpak m.b.t. het behoud van de
Laurentiuskerk op 14 september jl. met het parochiebestuur MMvdK heeft besproken. Zij hebben laten weten dat zij
meer tijd nodig hebben om antwoord te geven op het gepresenteerde plan.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 6 december 2016
Dinsdag 3 januari 2017
Dinsdag 7 februari 2017
Dinsdag 7 maart 2017
Dinsdag 4 april 2017
Dinsdag 2 mei 2017
Dinsdag 6 juni 2017
Dinsdag 5 september 2017
Dinsdag 3 oktober 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 5 december 2017.

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

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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