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

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

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Juul de Bont, Peter Rijnen, Rein Verhoeven, Wim Verhofstad, Sjaak Verstegen,
Jan Manders, Frans Spiekman, Wim Geurts, Jan Roseboom, Tim Reefs, Jacco Nabuurs

Afgemeld:

Rob Smeets, Bram Verstegen, Ben Bloemberg, Theo Achten

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
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Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 6 juni 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken
- E-mail Han Luijters; informatiestromen vanuit de gemeente.

Aan Han worden de volgende informatiestromen doorgegeven:
- de werkgroep groen communiceert meestal rechtstreeks met de heer van Dinter.
- de werkgroep verkeer communiceert meestal rechtstreeks met de heer van der Zanden.
- de werkgroep kermis communiceert rechtstreeks met de heer Eijkens en/of mevrouw van der Hulst.
- de werkgroep 4 mei communiceert rechtstreeks met de gemeentebestuur.
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.
Alle benodigde informatie en gegevens zijn verzameld en vastgelegd. Zolang er geen nieuwe ontwikkelingen zijn,
is geen actieve rol van deze werkgroep vereist. Dit onderwerp wordt voorlopig van de agenda verwijderd.
5.1.2. Werkgroep kindcentrum.
Vorige week is er een vergadering geweest met de klankbordgroep IKC.
Doelstelling klankbordwerkgroep IKC:
1. Nieuwe ideeën ondersteunen en uitvoerbaar maken
2. Inspirerend en visionair
3. Oplossingsgericht en flexibel
4.Communicatief draagvlak
5. Klankbord voor werkgroepen en stuurgroep.
Het is wenselijk dat er naast Juul een jonger persoon in de werkgroep kindcentrum plaats neemt. Vincent zal
hiervoor iemand gaan benaderen.
5.1.3. Werkgroep wonen.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.1.4. Werkgroep welkomstpakket.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.2
Financieel overzicht 2016.
Sjaak heeft de jaarrekening 2016, zoals deze in de DR-vergadering d.d. 04-04-2017 behandeld is, verder
inzichtelijk gemaakt. De dorpsraad wil zoveel mogelijk gelden uit het leefbaarheidsfonds uitkeren aan initiatieven
die gerelateerd zijn aan de leefbaarheid in het dorp. Voorwaarde is wel dat subsidieaanvragen dienen te voldoen
aan de eisen gesteld in de regeling financiële ondersteuning van de dorpsraad, welke te vinden zijn op de
dorpswebsite (www.vierlingsbeek-groeningen.nl).
5.3
Beoordeling gepland werk in uitvoering m.b.v. de site van de gemeente Boxmeer.
Daar er vanuit de gemeente vertraging is ontstaan in voorbereiding van bijeenkomsten met de dorpsraden over
het programma “Werk In Uitvoering”, wordt dit agenda punt verschoven naar de vergadering van 7 november a.s.
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5.4

5.5

Bijdrage monument nav onderzoek vliegtuigcrashes en noodlandingen in WO2 in de Gemeente
Boxmeer.
Daar er geen formele aanvraag is ingediend, wordt er op dit moment nog geen subsidie toegekend. De
werkgroep wordt door het secretariaat geïnformeerd met het verzoek om de daarvoor geldende procedure te
volgen.
Punten openbare orde en veiligheid t.b.v. partneroverleg.

Naar aanleiding van het artikel in Globaal, zijn er door 3 inwoners van Vierlingsbeek punten ter
verbetering van de orde en veiligheid ingebracht. De volgende punten zullen meegenomen worden
naar het partneroverleg:
- handhaving in het algemeen (o.a. de snelheid en parkeerovertredingen).
- de gevaarlijke kruising Grotestraat, Staaiweg en Laurentiusstraat. (onoverzichtelijk, voorrang
onduidelijk).
- reguliere parkeerplekken op trottoir in de spoorstraat (hindernis voor ouderen met rollator).
5.6
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Toegevoegd agendapunt kermis 2017.
Namens de werkgroep kermis geeft Tim aan dat de door hun georganiseerde activiteiten (o.a. BBQ en
ballonnenwedstrijd) geslaagd zijn. De werkgroep heeft intern de kermis geëvalueerd en ook verbeterpunten
vastgesteld. Voorgesteld wordt om de kermis 2017 in een nader overleg met de horeca, ondernemersvereniging
en de werkgroep te evalueren. Actie Frans: overleg plannen en partijen uitnodigen. De bevindingen worden
vervolgens in het overleg met de gemeente op 20 november a.s. ingebracht.

W.v.t.t.k.
- Bijeenkomst Dialoogtafels en Uitvoeringsagenda 2017-2019 wordt volgende maand toegelicht door Piet

Verbeeten en mogelijk Anke van der Krabben.
- Kerkklok: het uurwerk is gerepareerd. De kapotte lampjes van de verlichting worden vervangen zodra een
hoogwerker of kraan beschikbaar is.
7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
De actie “Beoordelen geplande werkzaamheden 2018 op de site werk in uitvoering” wordt i.v.m. uitstel van de gemeente
doorgeschoven naar 7 november a.s.

2. Rondvraag.
Rein Verhoeven: De Groeters hebben 6 á 7 bijzondere plaatsen in/rond Vierlingsbeek in kaart gebracht. Zij

willen de geschiedenis van de betreffende plaatsen ter plekke d.m.v. een plaquette (A3 formaat) met foto’s
van de oude en nieuwe situatie laten zien en beschrijven.
Rein Verhoeven: De werkgroep Groen heeft geconstateerd dat een deel van de steilwand in de oude
Maasarm verdwenen is. Hierover wordt navraag bij de gemeente gedaan.
Rein Verhoeven: Binnenkort heeft de werkgroep Groen overleg over de Legt. Het plan van Bart van den Heuvel wordt
met de buurtbewoners en de gemeente besproken. Hierbij komt ook de waterhuishouding van het betreffende gebied
aan de orde.
Tim Reefs: Heeft vernomen dat er op het Vrijthof een openbare parkeerplaats voor elektrische voertuigen komt. Is de
dorpsraad hiervan op de hoogte? De dorpsraad is door de gemeente niet geïnformeerd.
Jaco Nabuurs: Heeft van een inwoner vragen over het luiden van de kerkklok om 7:00 uur (geluidsoverlast) gekregen.
Dit kan niet gewijzigd worden, zijn kerkelijke afspraken vanuit het verleden.
Wim Geurts: Meldt dat Volharding het gemaaide gras in het bosperceel achter het voetbalveld stort. Hierdoor verzuurt
de aanwezige poel. Wim vraagt bij Volharding na van wie het betreffende perceel is.
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 6 februari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag 1 mei 2018
Dinsdag 5 juni 2018
Dinsdag 4 september 2018
Dinsdag 2 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 4 december 2018.
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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

December
2017

Peter Rijnen

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

01-12-2015

Oktober 2017

Frans
Spiekman

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

07-03-2017

Najaar? 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

7 nov. 2017

Alle
dorpsraadleden

Beoordelen geplande werkzaamheden 2018 op de site werk in uitvoering

05-09-2017

7 nov. 2017
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