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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 1 november 2016
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Wim Geurts,
Theo Achten, Willem van de Rijdt, Han Luijters

Afgemeld:

Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Ben Bloemberg, Juul de Bont, Rob Smeets

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
Willem van de Rijdt is even aanwezig om zijn opvolger Han Luijters per 1 januari 2017 voor te stellen. Han vertelt in het
kort wat zijn werkervaring binnen de gemeente Boxmeer is. Na dit voorstellingsrondje verlaten zij de vergadering.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 okt.2016
Bij punt 5.1.3. “Werkgroep wonen” dient de tekst aangepast te worden. Deze wordt nu: Op 8 september j.l. is er een
informatiebijeenkomst geweest m.b.t. het particulier huren. Er waren ca 45 belangstellenden aanwezig. D.m.v.. 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 en ouderen en “alles wat er tussenin zit”. De enquête
moet voor 15 oktober ingezonden zijn. Daarna besluiten hoe verder..

3. Ingekomen stukken
- E-mail ZET; Nieuwe buren: symposium over langer thuiswonen met dementie 24-01-2017.Geen interesse, dag en
tijdstip komt voor de werkenden ongelegen.

4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
Echter, er is na afloop van de vorige DR-vergadering d.d. 4 okt door het DB gesproken met Randy Smits, die wel een
bestuursfunctie (mogelijk voorzitter) binnen de dorpsraad ambieert. Afgesproken wordt om hem eerst een aantal
maanden in de DR mee te laten lopen om daarna te kijken welke functie hij eventueel wil aanvaarden.

5. Algemene informatie:
5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar. In week 45 wordt er weer vergaderd.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen nieuws te melden.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Wordt bij de actiepunten behandeld.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
5.2. Evaluatie kermissen met gemeente, dorpsraad en kermisorganisatoren op maandag 21 november a.s.
Voorafgaand aan deze evaluatie vindt er op woensdag 16 nov a.s. een vooroverleg plaats met de horeca en de
bekse kroegentocht om de Bekse kermis 2016 te evalueren. Verder komt er een artikel in Globaal met een oproep
aan de bewoners van Vierlingsbeek om hun opmerkingen, ideeën en verbeterpunten aan de dorpsraad kenbaar te
maken.
5.3. Terugblik bijeenkomst dorpsraden d.d. 18 oktober 2016 – nu verder.
Door omstandigheden kon Vincent deze bijeenkomst niet bijwonen. Uit het ontvangen verslag blijkt dat de
bijeenkomst vooral een presentatie van een (geslaagd) praktijkvoorbeeld van het dorp Hegelsom was. De invulling
van de gewenste nieuwe (participatie-)rol van de dorpsraden moet door de dorpsraden zelf gedaan worden en de
beweging zou door de inwoners ingezet moeten worden. Concrete afspraken zijn echter nog niet gemaakt en er
komt in november weer een bijeenkomst . Voor onze dorpsraad geldt in elk geval, dat duidelijk moet zijn wat wij als
dorpsraad in de nieuwe rol willen en kunnen bieden en wat de gemeente daar tegenover zet als faciliterende partij.
Bij de volgende bijeenkomsten zal Peter Rijnen onze dorpsraad vertegenwoordigen.
5.4. Klacht hondenpoep.
De indiener van de klacht zal per e-mail antwoord krijgen, dat sinds de invoering van de APV de werkzaamheden
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door de dorpsraad zijn gestopt. De verplichtingen van de hondenbezitters zijn duidelijk verwoord in de nieuwe APV.
Advies zou zijn zelf de overlast veroorzakende hondenbezitter daarop aan te spreken.
5.5. Verslag werkbezoek college d.d. 20 september 2016.
Vincent zal de opmerkingen, die binnen gekomen zijn, in het verslag verwerken en naar Willem van de Rijdt sturen.
5.6. Brief achterstallig onderhoud kerk.
Er is een brief naar de parochie MMVDK m.b.t. het achterstallig onderhoud gestuurd. Een afschrift hiervan is naar
de gemeente gestuurd. Tot op heden hebben wij nog geen reactie gehad. Via andere kanalen wel vernomen dat
het onkruid achter de kerkmuur verwijderd wordt en vervangen wordt door een worteldoek met daarop grind.
Verder is er een brief naar de gemeente gestuurd i.v.m. de slechte staat van het uurwerk van de kerktoren. Hiervan
is ook een afschrift naar de parochie MMVDK.
Op beide brieven is adequaat gereageerd door de gemeente. Zij hebben de parochie gewezen op hun
verantwoordelijkheden.
Opgemerkt wordt dat het plan van de Parochie, om worteldoek met grint tussen kerk en kerkmuur aan te brengen,
indruist tegen onze plannen om er juist groenbeplanting aan te brengen. Bovendien willen wij eerst de kerkmuur
opknappen. Afgesproken wordt om een brief naar de Parochie te sturen met het verzoek om hun plan uit te stellen
c.q. niet door te laten gaan en de voor hun plan geserveerde gelden aan ons plan te bestemmen.
5.7. Vergaderdatums 2017.
De voorgestelde datums zijn akkoord, m.u.v. 5 december 2017. Deze datum wordt gewijzigd in 19 december 2017.
Met als gevolg dat er in januari 2018 geen dorpsvergadering wordt belegd.

6. W.v.t.t.k.
- E-mail VKKNB: Afbouw brievenbussen PostNL in Noord-Brabant. Geef uw advies! Dit punt komt aan de orde in de
volgende vergadering. Gaarne voorbereiden.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
M.b.t. de actie “Beleid maken voor het bezoek aan recepties e.d.” gaan Wim en Huub een leverancier zoeken, die een
puzzel met het logo van de dorpsraad kan leveren tegen een aanvaarbare prijs.
De actie “Opstellen vlaggenprotocol voor zowel de dorpsvlag als de nationale vlag” is uitgevoerd. Dit protocol is akkoord.
De actie kan verwijderd worden.
M.b.t. de actie “Onderzoek naar mogelijke plaats voor een BMX baantje” vindt er op 15 november a.s. een overleg plaats
met de buurtbewoners. Hierbij is ook iemand van de gemeente aanwezig.
N.a.v. de actie “Onderzoek wenselijkheid voor particuliere huurwoningen” is er een enquête naar de geïnteresseerden
gestuurd. Hiervan zijn 11 enquêteformulieren teruggekomen. Op 17 november wordt er met deze 11 serieus
geïnteresseerden een bijeenkomst belegd om verder afspraken te maken. Vooraf vindt er volgende week een overleg
plaats met een projectontwikkelaar wat er voor mogelijkheden zijn in het project “Achter ’t Vrijthof. Hiervoor is ook
wethouder Stevens uitgenodigd.
M.b.t. de actie “Opknappen van de kerkmuur volgens bij de gemeente ingediend plan” zijn door de gemeente offertes bij
twee bouwbedrijven opgevraagd. De gemeente beslist uiteindelijk welk bouwbedrijf de werkzaamheden mag uitvoeren.

8. Rondvraag
Huub Geurts: N.a.v. van de aangegane verplichting voor het groenonderhoud in het Koningsparkje, heeft de dorpsraad
van de gemeente € 1000, - ontvangen.
Jan Manders: Jan vraagt naar de stand van zaken rondom de afspraken m.b.t. het project wandelpaden. Daar Rob
Smeets niet aanwezig is, kan deze vraag nu niet beantwoord worden.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
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 19 december 2017.

Uitstaande acties:
Actiehouder

DB

Actie omschrijving

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 Huub Geurts gaan op zoek naar een
leverancier voor het leveren van een puzzel met het logo van de
dorpsraad.

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

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

Namens de werkgroep 4-mei viering contact leggen tussen
schildersbedrijf Creemers en Wim Geurts om de vlaggenmast bij het
oorlogsmonument een verfbeurt te geven en te voorzien van een knop
met de afbeelding van Laurentius

06-10-2015

Maart 2017

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

December
2016

Peter Rijnen

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

01-12-2015

Januari 2017

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

Rein
Verhoeven

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk

03-12-2013

Najaar 2016
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