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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 6 juni 2017
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Rob Smeets, Peter Rijnen , Wim Verhofstad, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Frans
Spiekman, Rein Verhoeven, Wim Geurts

Afgemeld:

Huub Geurts, Juul de Bont, Sander Eggenhuizen, Bram Verstegen, Jan Stoffelen

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
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Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 07 februari 2017
N.a.v. punt 5.6 financieel overzicht. In de vorige vergadering is afgesproken dat het financieel overzicht naar de leden
gestuurd zou worden, is nog niet gebeurt. Het financieel overzicht wordt in de volgende dorpsraadsvergadering alsnog
behandeld. Huub moet het financieel overzicht rond mailen naar de leden. Actie: Huub

3 Ingekomen stukken
- E-mail Saskia Ongenae; Uitnodiging conferentie De eenzaamheid voorbij 1 juni 2017. Wordt verder niet

behandeld, daar de conferentie reeds is geweest.
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.
De werkgroep heeft op dit moment geen nieuws te meldden.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Vincent kwam toevallig een artikel tegen op de website van Volharding.
Uit dit artikel blijkt dat er m.b.t. het kindcentrum toch al bepaalde ideeën bestaan, die zelfs al tot concrete plannen
geleid hebben in samenwerking tussen Volharding en Stichting Doe je Mee. Uiteindelijk is het niet doorgegaan
daar de ouders zich niet konden vinden in dit plan. Vincent merkt op dat er ergens voortgang gemaakt wordt,
terwijl de Dorpsraad nergens van op de hoogte is. Vincent gaat de uitgangspunten van het ontstaan van de
werkgroep kindcentrum nakijken. Daarna neemt hij contact op met Angelique Weijers om navraag te doen of de
dorpsraad wel een serieuze gesprekspartner is in de werkgroep kindcentrum. Actie: Vincent
5.1.3. Werkgroep wonen.
Naar aanleiding van de informatieavond m.b.t. wonen op 18 april j.l., heeft de firma Raaijmakers voorgesteld om
twee nieuwe informatieavonden te beleggen, n.l. één gericht op de jongeren en één gericht op de ouderen. Peter
vraagt bij Bram Verstegen na wat de stand van zaken is. Actie: Peter
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Geen nieuws te melden.
5.2
Beoordeling burgerinitiatieven (e-mail Han Luijters).
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
5.3
Heroverweging genomen besluit Vlasakker (brief gemeente).
De dorpsraad is het niet eens met de gang van zaken omtrent de genomen acties m.b.t. het snoeien en
verwijderen van groen en de nieuwe aanplant , die door de gemeente zijn uitgevoerd. Het standpunt van de
dorpsraad is, dat de dorpsraad altijd betrokken moet worden bij wijzigingen door de gemeente in de groenplannen
in relatie met onze dorpsvisie.
5.4
Overleg/contacten wijk/dorpsraden en buitengewoon opsporingsambtenaar (e-mail Han Luijters).
De dorpsraad wil graag een gesprek aangaan met een of meerdere BOA’s. De BOA’s uitnodigen voor een
dorpsraadsvergadering. Uitnodiging via Han Luijters laten lopen. Actie: Frans
5.5
Reparatie uurwerk kerktoren.
Voorgesteld wordt om te onderzoeken of het repareren van het uurwerk van de kerktoren op initiatief van de
dorpsraad uitgevoerd kan worden. Daarbij moeten ook de benodigde kosten in kaart gebracht worden. Er is een
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werkgroep uurwerk kerktoren samengesteeld. Wim Geurts onderzoekt in eerste instantie de kosten voor een
hoogwerker. Sjaak Verstegen verdiept zich in de status van het electra en de kosten voor hersstel. Daarna wordt
er een stappenplan voor herstel opgesteld.
6

W.v.t.t.k.
Geen bijzonderheden.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
De actie “Realiseren van een pumptrack baantje (geen professionele baan)”: is afgerond. Aanvraag is naar de gemeente
gestuurd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Jan Stoffelen persoonlijk benaderen m.b.t. problemen uurwerk en verlichting kerktoren”is afgerond. De actie
kan verwijderd worden.
De actie “Informeren naar de juiste komgrens van Vierlingsbeek” is afgerond. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Bij Han Luijters navragen omtrent de nog uit te voeren acties m.b.t. de vlasakker door de gemeente” is
afgerond. De actie kan verwijderd worden.

2. Rondvraag.
Peter Rijnen: Vraagt naar de stand van zaken omtrent het project Join the Pipe. De dorpsraad neemt hiervoor geen
initiatief.
Peter Rijnen: Vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de kermis. De kermis is van vrijdag 11 aug. t/m 14 aug. 2017.
Verder zou er nog een gesprek met de gemeente en van de Salm komen m.b.t. de attracties en de indeling van het
plein. Frans vraagt het na bij de gemeente wanneer dit gesprek gepland staat. Actie: Frans
Sjaak Verstegen: Sjaak spreekt zijn waardering uit voor het mooie artikel in Globaal m.b.t. de aanplant rondom de kerk.
Sjaak Verstegen: Sjaak geeft aan dat de dodenherdenking op 4 mei weer respectvol verlopen is.
Rein Verhoeven: Rein heeft met Bram van de Heuvel gesproken over het groenplan m.b.t. de Legt. Bart gaat een
ontwerp maken. Het ontwerp zal later met de gemeente doorgesproken worden.
Wim Verhofstad: De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking in Vierlingsbeek. De onkosten
ca. € 200,- worden al jaren door de dorpsraad betaald. Wim stelt voor om deze kosten als structureel te zien en daarvoor
niet jaarlijks m.b.v. het subsidieaanvraag formulier in te vullen en in te dienen. De dorpsraad gaat hiermee akkoord.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata voor 2016 en 2017 in het Joffershof om 20:00 uur:
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: Loopt weer!

04-02-2014

Voorjaar 2017

Peter Rijnen

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

01-12-2015

Oktober 2017

Rein
Verhoeven

Beplanting aanbrengen in de plantenbakken rondom de kerk is
uitgevoerd: Nog wel factuur naar Parochie sturen

03-12-2013

Voorjaar 2017

Frans
Spiekman

Bijeenkomst beleggen voor nadere uitleg van het Platform Noordelijke
Maasvallei: Uitgesteld

07-03-2017

Najaar? 2017

Frans
Spiekman

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

07-03-2017

4 sept. 2017

Huub Geurts

Financieel overzicht 2016 beschikbaar stellen aan de leden

06-06-2017

5 sept. 2017

Peter Rijnen

Peter Rijnen vraagt aan Bram naar de stand van zaken omtrent het
beleggen van twee nieuwe informatieavonden m.b.t. het wonen in
Vierlingsbeek door de firma Raaijmakers uit Gemert

06-06-2017

5 sept. 2017

Vincent Gerrits

Bij Angelique Weijers navragen of de dorsraad een serieuze
gesprekspartner is in de werkgroep kindcentrum

06-06-2017

5 sept. 2017

Frans
Spiekman

Via Han Luijters de BOA’s uitnodigen voor een dorpsraadsvergadering

06-06-2017

5 sept. 2017

Frans
Spiekman

Navragen bij gemeente wanneer het overleg met de gemeente en van de
Salm m.b.t. de kermis 2017 plaatsvindt

06-06-2017

5 sept. 2017

Pagina 3 van 3

