Notulen dorpsraadvergadering maandag 10 april 2017
Aanwezig: Maike Ebben, Diny van Dijk, Jill Hartjes, Martien Vervoort, Rianne Jans en (
Rob Smeets en Frans Spiekman dorpsraad Vierlingsbeek) Jan Stoffelen van het CDA
sluit later aan.
Afwezig: Moniek Drost en Tonny School
Opening en welkom door Maike (voorzitter in verband met afwezigheid van Moniek)
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Maike neemt notulen van vorige vergadering en to do list door. Deze wordt weer
aangepast na het einde van de vergadering, zodat deze weer up to date is.
2. Molenweg
Ton Swinkels van VDB/LO heeft namens ons dit punt aangekaart bij de raad. Jeu
Verstraaten heeft hier het volgende over gezegd:
‘v.w.b. onderzoek om de mogelijkheden te bezien om langs de Molenweg een fietspad te
realiseren: dit uitgebreide onderzoek (zie motie M14.1: niet alleen de Molenweg) loopt nog
en de uitkomst verwacht ik zeker voor de vakantie.
Hopelijk eerder. Zodra alles uitgewerkt is wordt de raad geïnformeerd.
De tellingen zijn grotendeels uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten vinden momenteel nog
enkele vervolgtellingen plaats.
Daarnaast wordt het utilitair fietsroutenetwerk tegen het licht gehouden. De Molenweg
maakt hiervan deel uit.
Alles bij elkaar genomen komen dan de knelpunten in beeld en zullen de mogelijke opties
(financieel) uitgewerkt dienen te worden.’
3. Gildehoed
Moniek heeft opgezocht/uitgezocht wat voor/welk contact er al met de gemeente is
geweest omtrent de gildehoed. Dit heeft ze gebundeld en gestuurd naar Ton
Swinkels van VDB/LO. Hij heeft onze vragen doorgezet naar Peter Stevens, maar tot
op heden nog geen reactie gehad. Binnenkort is er een raadsvergadering en hij zal
daar Peter Stevens nogmaals aan de jas trekken.
4. ingekomen post
a, nieuwsbrief wateroverlast
Ter kennisgeving

5. hemelvaart/dorps bbq
Wordt geregeld.
6. Buurtpreventie
Voor de Groeningsestraat – Zuid en Hultenhoek wordt nog een app aangemaakt.
Volgende vergadering aanvragen van ‘Buurtpreventie – bordjes.’
7. Burgeravond 12 april
Bijeenkomst om het te hebben over hoe de gemeenten van het Land van Cuijk het
beste kunnen samenwerken. Niemand vanuit de dorpsraad gaat hier heen.
8. Collegebezoek 2017
We maken geen gebruik van het collegebezoek. Wanneer VDB/LO niet de gewenste
reactie terug krijgt, omtrent de Gildehoed, nodigen wij wethouder Peter Stevens op
eigen initiatief uit voor een bezoek.
9. Etagelinde
Jan van Dinter van de gemeente geeft aan te begrijpen dat wij op dit moment nog
niet de noodzaak zien van een ondersteuning van de etagelinde. De gemeente komt
echter nu met dit voorstel, omdat ze houten balken hebben liggen die gezaagd
kunnen worden als ondersteuning. Ook wordt er vaak te laat pas een ondersteuning
aangebracht bij een etagelinde, waardoor deze niet meer goed kan gaan groeien (hij
is dan uitgezakt.) Jan van Dinter wil hier graag met ons over in gesprek. Wij nodigen
hem uit, samen met een ‘bomenspecialist’ uit onze eigen omgeving. Jill vraagt
Stephan Ebben (en eventueel Gijs Wijnhoven) of zij ons hierbij kunnen helpen en bij
het gesprek tussen Jan van Dinter en de dorpsraad aanwezig kunnen zijn.
10. practicum werk in uitvoering IUP
Wij besluiten niet te gaan.
11. Kruisbeeld/Kapel
Maike is na gaan vragen wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de
groenvoorziening bij het kruisbeeld. Dit is nog steeds niet helemaal duidelijk, Maike
gaat nog een keer bij de betreffende mensen langs. Zij geven verder aan de situatie
rondom de klok van de kapel erg vervelend te vinden. Wij besluiten om het
kapelbestuur uit te nodigen voor een gesprek. Het is ons ook niet duidelijk wie er in
het kapelbestuur zitten en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Moniek neemt
contact op met het kapelbestuur.
12. Financieel jaarverslag
Rianne ligt het financieel jaarverslag van 2016 toe. Dit verstuurt ze nog naar de rest
van de leden van de dorpsraad. Bij goedkeuring wordt dit door haar ook verstuurd
naar Han Luijters.

13. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Om 21.20 sluit Maike de vergadering.

