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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 7 februari 2017
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Rein
Verhoeven, Theo Achten, Wim Verhofstad, Wim Geurts

Afgemeld:

Rob Smeets, Ton Swinkels, Ben Bloemberg, Sander Eggenhuizen, Bram Verstegen, Juul de Bont, Jan
Roseboom, Astrid Schut (Stichting Recreatie en Meer)

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

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 03januari 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
- E-mail VKKNB; Nieuwsbrief Kleine Kernen Krant; Er is geen interesse om informatie over ons dorp te verstrekken aan
de nieuwsbrief Kleine kernen. Voor informatie verstrekken naar de bewoners van Vierlingsbeek gebruiken wij het
dorpsblad Globaal.
- E-mail Juul de Bont: brief van de gemeente aan de heer P. van Daal; De dorpsraad is geen voorstander van het ruimen
van het bosplantsoen in de Legt en zal hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente (Aktie: Rein).
- Antwoordschrijven van gemeente “vragen toeristische fietspaden Holthees/Vierlingsbeek” d.d. 23-01-2017.
De dorpsraad is teleurgesteld dat er zeer weinig budget is voor onderhoud van de toeristische fietspaden en dat men
zelfs het fietspad “Langstraat” met een desinvestering van € 25.000 wil verwijderen. Méér en goede fietspaden zorgen
immers ook voor leefbaarheid. De dorpsraad wil de SP bedanken voor hun inzet en het voorleggen van vragen aan het
college.
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.
Geen nieuws te melden.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Geen nieuws te melden.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Vincent en Bram hebben een gesprek gehad met Schellen Adviseurs betreffende de CPO in Vierlingsbeek.
Hoewel eerdere initiatieven om CPO in Vierlingsbeek van de grond te krijgen helaas mislukt zijn, wil dit bureau
i.s.m. een bouwonderneming toch bekijken of er behoefte en mogelijkheden bestaan.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
5.2
Toelichting speeltuin van de Stichting Recreatie en Meer.
Mevrouw Schut heeft zich afgemeld voor deze vergadering, daar zij op dit moment te weinig informatie
betreffende de speeltuin kan verstrekken.
5.3
Gladheidbestrijding Merletgaarde / Gezondheidscentrum De Maasdorpen (vraag Frans van Benthum).
Frans van Benthum vroeg zich af waarom de gemeente de wegen naar het gezondheidscentrum bij gladheid niet
strooit. Antwoord: De wegen zijn niet opgenomen in het beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 van de
gemeente Boxmeer.
Sjaak merkt op dat de zoutbak bij het Gezondheidcentrum slechts eenmalig door de gemeente gevuld is en dat
de zoutbak daarna niet meer wordt bijgevuld omdat deze niet in het beleidsplan is opgenomen. Inmiddels is de
zoutbak al een keer leeg geweest en is deze op initiatief van fysio Van Dongen weer gevuld. Bij gladheid worden
de trottoirs naar het Gezondheidscentrum door een aantal vrijwilligers gestrooid.
5.4
Terugkoppeling vervolgbijeenkomst wijk- en dorpsraden d.d. 25 januari 2017.
Juul de Bont en Peter Rijnen zijn naar deze bijeenkomst geweest. Juul heeft een presentatie gegeven over de
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(voorbeeld-)rol van de dorpsraad bij het overeind houden van de bibliotheek. De nieuwe coördinator wijk- en
dorpsraden Han Luijters is nog zoekende welke rol hij moet bewandelen. Leefbaarheid is een belangrijk
aandachtspunt. Mogelijk moet het convenant aangepast worden. De aanwezige wijk- en dorpsraden zijn daar
geen voorstander van, daar het huidige convenant nog steeds niet nageleefd wordt. Er is een evaluatiecommissie
ingesteld, deze komt binnenkort met een vragenlijst, die door de wijk- en dorpsraden ingevuld moet worden.
Bijdrage soep/brood voor vrijwilligers deelname landelijke opschoondag d.d. 25 maart 2017.
De dorpsraad is bereid om de helft van de kosten van koffie/thee/vlaai/soep en broodjes, genuttigd in het
Joffershof, te betalen. Dorpsraad Groeningen zal gevraagd worden om de andere helft voor haar rekening te
nemen.
Brief werkgroep groen m.b.t. groenstrook Vlasakker.
De werkgroep groen is niet gelukkig met de gang van zaken rondom het onderhoud door de gemeente aan de
groenstrook in de Vlasakker. De dorpsraad is door gemeente geheel niet op de hoogte gebracht m.b.t. het te
plegen onderhoud. Verder zijn niet alle bewoners bij het overleg betrokken geweest . De dorpsraad had graag
gezien dat er vooraf een informatiebijeenkomst door de gemeente was georganiseerd om hun plannen .m.b.t. de
onderhoudswerkzaamheden aan de bewoners van het Vlasakker en dorpsraad toe te lichten.
Rein heeft een conceptbrief met de visie van de dorpsraad opgesteld. Deze brief zal aan de leden toegestuurd
worden, zodat deze hun opmerkingen c.q. verbeteringen aan Rein kunnen doorgeven. Daarna zal de brief naar
de gemeente gestuurd worden.
Financiële bijdrage parochie MMVDK groenstrook rondom de kerk.
De parochie MMVDK heeft een bedrag van € 250,- ter beschikking gesteld voor het onderhoud aan de
groenstrook rondom de kerk. De dorpsraad kan zich niet vinden in de voorwaarden die aan deze bijdrage door de
parochie zijn gesteld. Daarnaast is de bijdrage van € 250,- niet toereikend voor de kosten, die gemaakt moeten
worden voor het aanbrengen van het groen rondom de kerk.
Rein heeft een conceptbrief opgesteld met het verzoek om een hogere bijdrage. In de brief wordt ook
aangegeven dat de dorpsraad niet akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. De opgestelde brief wordt aan de
leden gemaild, zodat deze hun opmerkingen c.q. verbeteringen aan Rein kunnen doorgeven. Daarna zal de brief
naar de parochie MMVDK gestuurd worden.
Brief gemeente m.b.t. de AED-buitenkasten.
In de brief wordt aangegeven dat er in Vierlingsbeek 5 AED’s zijn, waarvan er één 24 uur per dag beschikbaar is
en waarmee ons dorp voldoet aan de wens van de gemeente . Toch zal bij de EHBO nagevraagd worden of deze
ene 24/7 AED voldoende is voor Vierlingsbeek.
Carpooldienst.
Frans heeft bij Vortum-Mullem nagevraagd hoe zij een carpooldienst hebben ingericht : Zij hebben een groepje
vrijwilligers, die -op verzoek- bereid zijn om met mensen naar bijv. dokter, apotheek of ziekenhuis te gaan . Dit
vindt vooral door de week plaats. Zij hebben geen speciale carpoolregeling voor in het weekend.
Er bestaat echter nog een alternatief voor een carpooldienst, n.l. de Regiotaxi. Theo zal dit idee voorleggen aan
het bestuur van de KBO.
Voortgang Join the Pipe.
Vincent zal een artikel schrijven in Globaal om de inwoners van Vierlingsbeek te informeren en te enthousiasmeren over Join the Pipe. Verder moet Michel Lintermans geïnformeerd worden over de werkzaamheden aan het
spoor Vierlingsbeek tussen nu en 2020. Mogelijk kunnen de ideeën m.b.t. de omgeving van het station integraal
meegenomen worden in de plannen van Pro-Rail.

W.v.t.t.k.
- Reactie gemeente m.b.t. onze brief m.b.t. torenuurwerk kerktoren Vierlingsbeek. Het antwoord levert geen perspectief
op, wij blijven afhankelijk van de goodwill van de parochie MMVDK.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
M.b.t. de actie “Plan maken voor het realiseren van de naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven
pedjes zonder naam”: deze actie staat te lang op de actielijst. Wordt voor de volgende vergadering op de agenda
geplaatst om er voor te zorgen dat de actie spoedig afgerond wordt.
M.b.t. de actie “Realiseren van een pumptrack baantje”: is er voortgang geboekt.
Er is met de 5 buurten rond De Legt vergaderd over de laatste plannen m.b.t. de locatie van de pumptrack en de
speeltoestellen. De buurtvertegenwoordigers konden zich vinden in de voorstellen en hebben deze besproken met de
buurtbewoners. Hierop zijn veel positieve geluiden gekomen, maar ook wat kanttekeningen.
Met deze mensen is aanstaande maandagavond een overleg. Hun vragen en opmerkingen worden dan besproken.
Daarna komt er een definitieve locatie en voorstel richting dorpsraad

4. Rondvraag.
Rein Verhoeven: Het beheersplan Koningsparkje is met de gemeente geëvalueerd. Alle door de werkgroep Groen
uitgevoerde werkzaamheden waren correct uitgevoerd. Complimenten vanuit de gemeente voor de door de werkgroep
uitgevoerde werkzaamheden!
Wim Verhofstad: De werkgroep 4 mei, met Tonnie Ebben als nieuw lid, werkt met leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisschool Laurentiushof aan het project “communicatie”. De uitkomsten van dit project worden op zondag 7 mei a.s.
tentoongesteld in het Koningskerkje.
Sjaak Verstegen: A.s. donderdag 9 febr. is er in het Joffershof een bijeenkomst met betrekking tot de snelheid in de
Grotestraat-Noord met gemeente, aanwonenden en de dorpsraad. Mogelijk worden er oplossingen voor de overlast
aangedragen.
Peter Rijnen: Na de bouwwerkzaamheden van de tien woningen in de Merletgaarde zijn er onveilige situaties ontstaan
aan het wegdek en het trottoir. Hierin zijn gaten gevallen waardoor de mensen kunnen vallen. De dorpsraad kan hierin
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niets betekenen. De klachten moeten op de gebruikelijke wijze aan de gemeente doorgegeven worden.
Vincent Gerrits: Dinsdag 14 februari a.s. is het afscheid van oud-coördinator wijk- en dorpsraden Willem van de Rijdt.
Namens de dorpsraad zullen Frans en Vincent hem de puzzel met een foto van het DB aanbieden.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
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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