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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 3 januari 2017
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Rob Smeets,
Rein Verhoeven, Ton Swinkels, Frans van Benthum, Bram Verstegen, Juul de Bont, Theo Achten, Jan
Roseboom, Tim Reefs, Sander Eggenhuizen, Michel Lintermans (Join the Pipe)

Afgemeld:

Ben Bloemberg, Wim Verhofstad

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering en wenst iedereen een gezond en goed 2017.
Michel Lintermans is aanwezig om informatie te verstrekken over Join the Pipe Vierlingsbeek. Vincent heet hem van
harte welkom.

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 okt.2016
Bij de rondvraag is het punt van Jan Manders betreffende de toeristische fietspaden niet vermeld. Jan heeft aangegeven
dat de toeristische fietspaden in de Langstraat en Loobeekweg in slechte staat verkeren. Johan Koelman stelt voor om
samen met Jan de situatie ter plekke te bekijken. Daarna zal er een brief richting gemeente gaan.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
- E-mail ZET; Special langer thuis wonen met dementie: E-mail wordt ter info doorgestuurd naar de KBO.

4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB. Randy Smits heeft aangegeven dat hij geen bestuursfunctie in de
dorpsraad meer ambieert.

5. Algemene informatie:
5.1. Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
5.1.1. Werkgroep gemeenschapshuis.
Geen nieuws te melden.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen nieuws te melden.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Vincent heeft binnenkort een afspraak met Schellen adviseurs om te bespreken waarom de CPO in Vierlingsbeek
niet van de grond komt. Mogelijk sluit Bram hierbij aan.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
5.2. Toelichting speeltuin van de Stichting Recreatie en Meer.
Mevrouw Schut heeft laten weten dat er nog geen contract met Acaso B.V. getekend is, hierdoor de stichting nog
niet naar buiten treden met hun project. Zij wil in de vergadering van februari a.s. mogelijk wel haar toelichting
geven betreffende de speeltuin.
5.3. Join The Pipe Vierlingsbeek.
Michel Lintermans legt uit wat het project Join The Pipe inhoud. Het voorstel is om bij het spoorweg station een
watertap punt aan te leggen. Hiervoor is toestemming van Pro-rail nodig en de medewerking van Brabant Water.
Verder moeten er sponsoren gezocht worden voor het financieren van het project. Ook moet bekeken worden om
het project breder te trekken in de gemeente Boxmeer. Dan moeten wij ook de gemeente hierover benaderen.
Het project zal gepromoot worden via het dorpsblad Globaal en de website, waarbij ook medewerking van de
bevolking gevraagd wordt om het project van de grond te krijgen.
5.4. Snelheid Grotestraat.
Jeroen Geelen heeft, n.a.v. het werkbezoek college, contact gehad met de gemeente betreffende de te hoge
snelheid in de Grotestraat (tussen ABC en de grens van de bebouwde kom richting Groeningen. De gemeente
heeft daarbij aangegeven dat bij verder overleg ook de dorpsraad betrokken dient te worden om gezamenlijk naar
mogelijke oplossingen te kijken. Sjaak en Vincent zullen vanuit de dorpsraad bij dit overleg aansluiten. Verder
zullen ook alle inwoners van Grotestraat-Noord uitgenodigd worden. Vincent neemt contact op met Jeroen..
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5.5.

5.6.

Vraag Frans van Benthum m.b.t. carpoolen.
Frans geeft aan dat er in het weekend te beperkt openbaar vervoer is (o.a. de buurtbus rijdt niet in het weekend).
In een aantal omliggende plaatsen is er een z.g. carpoolregeling met vrijwilligers gecreëerd. Hij heeft het verzoek
of het voor Vierlingsbeek ook mogelijk is om zo”n vrijwilligers carpooldienst op te zetten. Daar er mogelijk in
Vortum-Mullem zo’n dienst is opgezet, wordt bij de dorpsraad van Vortum-Mullem navraag gedaan.
Vervolgbijeenkomst wijk- en dorpsraden d.d. 25 januari 2017.
Peter Rijnen en Juul de Bont gaan naar deze bijeenkomst. Juul zal het in stand houden van de bibliotheek in
Vierlingsbeek in de bijeenkomst nader toelichten.

6. W.v.t.t.k.
- Afscheid Willem van de Rijdt op 14 februari a.s.hiervoor zijn tijdens deze vergadering afspraken gemaakt.
- Het oorlogsmonument: Het oorlogsmonument moet gerenoveerd worden. Wim Verhofstad (i.s.m. werkgroep 4 mei
viering) heeft hiervoor diverse afspraken lopen. Hierbij zijn twee ondernemers betrokken, offertes zijn opgevraagd en
naar de gemeente gestuurd. Wij wachten af even de reactie van de gemeente af hoe de renovatie uitgevoerd kan
worden. Wij gaan er vanuit dat voor 4 mei 2017 het oorlogsmonument gerenoveerd is.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
M.b.t. de actie “Een kist maken voor het vervoeren van de portofoons.” De huidige werkwijze werkt uitstekend. De actie
kan verwijderd worden.
M.b.t. de actie “Realiseren van een pumptrack baantje” vindt er op dit moment overleg met de buurt plaats.

8. Rondvraag.
Peter Rijnen: Doordat er nieuwe woningen in de Merletgaarde in gebruik genomen zijn, ondervindt hij problemen met het
wegrijden vanuit de parkeerhavens bij het gezondheidscentrum er staan namelijk auto’s geparkeerd voor deze nieuwe
woningen. Daar er geen parkeerverbod is in de straat voor deze nieuwe woningen, kan de dorpsraad hierin niets
betekenen.
Rein Verhoeven: Er wordt nog steeds illegaal geparkeerd op het grasveldje bi het station. Mogelijk door het plaatsen van
en bord met verboden te parkeren, kan het illegaal parkeren voorkomen worden.
Jan Manders: Op het spoorweg station is een elektronisch informatiebord geplaatst. Tevens is een SOS service
mogelijk.
Tonny Swinkels: De locatie voor een speeltuin is bekend. Deze speeltuin komt nabij restaurant Overbeek. De Bibliotheek
van Vierlingsbeek heeft extra financiële steun van de gemeente ontvangen, zodat het voortbestaan van de bieb voor
enige tijd gegarandeerd is. Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een fietspad langs de Molenweg
aan te leggen. Tonny stelt voor om de vraag van de evaluatie van het groenonderhoud van het Koningsparkje via Han
Luijters te laten lopen.
Sjaak Verstegen: De werkgroep Kerststal heeft de toegezegde subsidie van €100,- nog niet geheel nodig gehad. De
werkgroep wil het restant van de subsidie gebruiken voor het herstellen of opnieuw aanschaffen van de kapotte beelden
van de kerststal. Het strooien rondom de Merletgaarde is weer ingang gezet. De gevraagde ontsluiting vanuit de
Grotestraat, zodat er geen landbouwverkeer door het dorp komt, naar de akkers, die nu alleen bereikbaar zijn vanuit de
Hogeweg, is in een padstelling terecht gekomen. De gemeente en een bewoner aan de Groetestraat moeten dit samen
oplossen. De dorpsraad kan hierin niets betekenen.
Tim Reefs: Deelt mede dat hij i.v.m. drukke werkzaamheden gestopt is als webmaster van onze dorpswebsite
www.vierlingsbeek-groeningen.nl. Vincent dankt Tim namens heel Vierlingsbeek en Groeningen voor zijn inzet bij de
totstandkoming van de mooie en goede verzorgde website die door iedereen als een grote aanwinst voor de
leefbaarheid in onze dorpen gezien wordt. Bram Verstegen blijft op het moment de -enige- webmaster, mogelijk gaan
Ron Koenen en Anke Klaassen hem ondersteunen.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
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

Actie omschrijving

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

Werkgroep
wandelpaden

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

04-02-2014

Voorjaar 2017

Vincent Gerrits

Namens de werkgroep 4-mei viering: status van opknapbeurt van
vlaggenmast bij schildersbedrijf Creemers en Wim Geurts volgen i.v.m.
gereed en terugplaatsing uiterlijk zaterdag 30 april 2017

06-10-2015

30 april t 2017

Juul de Bont/
Jeroen
Weijmans

Realiseren van een pumptrack baantje (geen professionele baan).

01-12-2015

Voorjaar 2017

Peter Rijnen

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

01-12-2015

Januari 2017

Rein
Verhoeven

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk

03-12-2013

Voorjaar 2017
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