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

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

Vincent Gerrits, Rob Smeets, Juul de Bont, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans Spiekman, Theo Achten,
Wim Verhofstad, Wim Geurts

Afgemeld:

Huub Geurts, Ben Bloemberg, Sander Eggenhuizen, Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Peter Rijnen

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2

Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 07 februari 2017
De SP is nog niet bedankt voor de betrokkenheid en inzet m.b.t. de toeristische fietspaden. Dit moet alsnog gebeuren.
Vincent zal hiervoor zorgen. Actie: Vincent
M.b.t. punt 5.3 Gladheidsbestrijding Merletgaarde wordt opgemerkt dat er voor een volgende winterperiode afspraken
met de gemeente moeten worden gemaakt over het bijvullen van de zoutbak bij het Gezondheidscentrum. In september
zal hiervoor een schrijven naar de gemeente gaan.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken
- E-mail Udo van der Zanden; Grotestraat-noord Vierlingsbeek; verslag bijeenkomst op 9 februari jl.; n.a.v. het overleg is
een werkgroep samengesteld. De werkgroep heeft op 18 april een afspraak bij de gemeente om de aangedragen ideeën
verder uit te werken.
- E-mail VKKNB: Helpen jullie mee? Provincie zoekt 500 Brabanders die actief mee willen denken over de toekomst van
mobiliteit . Jan Manders geeft aan dat hij bereid is aan dit project mee te werken. Hij wordt hiervoor aangemeld bij de
provincie.
- E-mail Han Luijters; overzicht acties/vragen; bezoek vergadering. Frans heeft een aantal openstaande activiteiten aan
Han doorgegeven.
- E-mail Piet Verbeeten (Sjaak); PLATFORM NOORDELIJKE MAASVALLEI. Frans zal de betreffende e-mail ter info
naar de leden sturen. Afgesproken wordt om Piet uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst met de dorpsraad
Groeningen, dorpsraad Vierlingsbeek en GroeVie, waarin Piet toelichting op het rapport zal geven. Actie: Frans
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. Juul neemt contact op met Angelique Weijers om een afspraak voor overleg te maken.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Schellen Adviseurs wil op korte termijn een bijeenkomst met als onderwerp de CPO in Vierlingsbeek organiseren
en de inwoners van Vierlingsbeek hiervoor uitnodigen. De dorpsraad heeft hierbij slechts een faciliterende rol.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
5.2
Aangepaste financiële bijdrage parochie MMVDK groenstrook rondom de kerk.
Er wordt akkoord gegaan met de bijdrage van € 500,00 van de parochie MMVDK. De dorpsraad zal het
resterende bedrag (begroot op € 890,00) voor haar rekening nemen. De werkgroep groen gaat binnenkort aan
de slag bij de kerkmuur, ook al zijn de voegwerkzaamheden (misschien) nog niet helemaal afgerond. In dat geval
zullen beschermende maatregelen (planken en plastic) genomen worden..
5.3
Reactie gemeente n.a.v. onze opmerkingen betreffende het bosplantsoen in De Legt.
Rein heeft contact gehad met Marc Oudenhoven van de Vierlingh. Hun buurt neemt daar een neutraal standpunt
in en hebben binnenkort overleg met enkele bewoners van de Anna van Burenstraat hierover. Rein heeft
afgesproken om bij het overleg aanwezig te zijn om het standpunt van de dorpsraad (behoud van zoveel mogelijk
groen) te verduidelijken. Misschien kan zo het bosplantsoen in de Legt behouden blijven. Na genoemd overleg
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5.4

5.5
5.6
6

gaat er brief uit naar de gemeente om ons standpunt inzake het bosplantsoen De Legt kenbaar te maken . Actie:
Rein
Vraag groenstrook inleveren voor parkeerplaatsen in Jenniskensstraat/Vierlingh.
Vanuit de wijk Vierlingh is de vraag gesteld om een gedeelte van een groenstrook in de Jenniskensstraat in te
richten als parkeerplaatsen, omdat er een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk zou zijn.
De dorpsraad zal hieraan geen medewerking verlenen, daar haar visie is dat Vierlingsbeek een groen dorp is,
waarin het niet past om groen in te leveren voor parkeerplaatsen.
Presentaties en practicum "WERK IN UITVOERING" ( IUP) (4 datums).
Rob Smeets stemt met Rein Verhoeven af wie naar deze bijeenkomst gaat.
Bijeenkomst conceptbeleid Evenementen d.d. 20 maart 2017 om 17.00 uur tot 18.45 uur.
Vincent zal Jan Roseboom vragen om namens de dorpsraad naar deze bijeenkomst te gaan.

W.v.t.t.k.
- Renovatie oorlogsmonument bij de kerk. Wim Verhofstad meldt dat de gemeente akkoord is met de uitgebrachte
offertes van twee bedrijven m.b.t. de renovatie. Mogelijk vinden de werkzaamheden op korte termijn plaats, zodat het
monument voor 4 mei 2017 gerenoveerd is.
- Bijdrage in kosten voor koffie en broodjes etc. voor vrijwilligers landelijke opschoondag 25 maart.a.s. . De dorpsraad
Groeningen heeft toegezegd een deel van de kosten te vergoeden.
- Join the Pipe. Naar aanleiding van een artikel in Globaal is een positieve reactie vanuit de bewoners gekomen om mee
te werken aan het project.
- Website www.vierlingsbeek-groeningen.nl. Naast Bram Verstegen zijn er twee nieuwe webmasters: Ron

Koenen en Anke Klaassen. De dorpsraad wenst hen veel succes
- Bijwonen dorpsraadsvergadering Groeningen. DB stelt voor om de vergadering van 10 april a.s. bij te
wonen.
- E-mail Han Luijters. Han heeft het verzoek om positieve en negatieve voorbeelden m.b.t. de samenwerking
met de gemeente voor 15 april a.s. aan te dragen. Komt volgende keer op de agenda.
7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
M.b.t. de actie “Realiseren van een pumptrack baantje”: is er verdere voortgang geboekt.
De voorzitters van de 5 buurten rondom De Legt zijn hebben enthousiast gereageert op het plan. Zij gaan het met de
buurtbewoners bespreken. In het overleg kwamen ook zaken ter sprake o.a. overlast hondenpoep, hangplek jongeren en
het niet weglopen van het grondwater. De speeltoestellen worden verplaatst. De hondenuitlaatplaats komt te vervallen.
De definitieve tekening van de pumptrack moet nog gemaaakt worden.

2. Rondvraag.
Sjaak Verstegen: Brief van Frans van Benthum ontvangen i.v.m. de snelheid en het parkeren in de spoorstraat. Deze
brief wordt in de volgende vergadering behandeld.
Sjaak Verstegen: De e-mail van Jan Stoffelen i.v.m. de problemen met het uurwerk en de verlichting van de kerktoren
verdient een persoonlijke reactie. De dorpsraad was n.l. niet op hoogte dat Jan Stoffelen namens de parochie MMVDK
verantwoordelijk is voor het uurwerk en verlichting van de kerktoren.
Vincent zal contact opnemen met Jan. Actie: Vincent
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
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

Vincent Gerrits

De SP bedanken voor de betrokkenheid en inzet m.b.t. de toeristische
fietspaden.

07-03-2017

April 2017

Frans
Spiekman

Bijeenkomst beleggen voor nadere uitleg van het Platform Noordelijke
Maasvallei

07-03-2017

Mei 2017

Rein
Verhoeven

Brief naar gemeente m.b.t. bosplantsoen de Legt n.a.v. overleg met buurt

07-03-2017

April 2017

Frans
Spiekman

Brief naar gemeente i.v.m. het vullen van de zoutbak bij het
gezondheidscentrum

07-03-2017

4 sept. 2017

Vincent Gerrits

Jan Stoffelen persoonlijk benaderen m.b.t. problemen uurwerk en
verlichting kerktoren

07-03-2017

April 2017
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