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

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

Vincent Gerrits, Huub Geurts, Rob Smeets, Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Jan
Manders, Frans Spiekman, Wim Geurts, Michel Lintermans, Piet Verbeeten, Anke van der Krabben

Afgemeld:

Juul de Bont, Peter Rijnen, Jan Roseboom, Wim Verhofstad

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

Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 3 oktober 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken
De gemelde ingekomen stukken waren allen ter informatie. Geen actie noodzakelijk.
4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
5. Algemene informatie:
5.1
Status join the pipe Vierlingsbeek.
Michel Lintermans laat aan de hand van een filmpje zien wat er bij het NS-station Deurne reeds bereikt is (zie:
www.stationsparkdeurne.nl.).De gesprekken met de NS en Pro-rail m.b.t. het station Vierlingsbeek verlopen
moeizaam, mede door de toekomstige ontwikkelingen van de Maaslijn. Michel heeft wel de toezegging gekregen
dat er een metalen trafokast bij het station met foto’s bekleed mag worden. Het streven is om ook de stenen
transformatiehuisjes bij het spoor met foto’s te bekleden. De foto’s bestaan uit natuurfoto’s of oude foto’s van de
omgeving van het station. Wellicht kan De Oude Schoenendoos mooi materiaal aanleveren (actie: Rein verzorgt
dit en communiceert dit met Michel). De kosten m.b.t. tot het project in Vierlingsbeek worden bekostigd uit
sponsoring. Michel heeft van Brabant Water toestemming om bij het Station een watertappunt te plaatsen. Hij
houdt ons op de hoogte van de verdere voortgang.
5.2
Bijeenkomst Dialoogtafels en Uitvoeringsagenda 2017-2019
Piet Verbeeten praat a.d.h.v. een verkorte versie van de Uitvoeringsagenda 2017 “Mooimaasvallei” ons bij wat
er op dit moment reeds bereikt is en wat er in de toekomst nog bereikt moet worden. Jan Manders merkt op er in
het rapport nergens gesproken wordt over luchtkwaliteit en landschapswaarde. Piet neemt dit mee en koppelt dit
terug naar het Platform “Mooimaasvallei”.
Anke van de Krabben verstrekt informatie over het pas opgestarte project “een goei leven”: ondernemers,
gemeenten, organisaties en scholen werken samen aan nieuwe initiatieven die het leven in het Land van cuyk
versterken. Basis zijn de verbindingen tussen consument en producent, boer en burger, tussen mens en natuur
en tussen mensen onderling. Anke vraagt de dorpsraad om ambassadeur te zijn van het initiatief “een goei
leven”. Meer info op: www.goeileven.nl
5.3
Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
5.3.1. Werkgroep kindcentrum.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.3.2. Werkgroep wonen.
De werkgroep wonen is niet direct betrokken bij de activiteiten van de firma Raaijmakers, die op 18-04-2017 een
info-avond over CPO (i.s.m. de dorpsraad) georganiseerd heeft. .
Bram is naar het festival van de kernen geweest. Hier waren vertegenwoordigers de vijf gemeente van het Land
van Cuijk, van Mooiland en van wonen Vierlingsbeek aanwezig. Hier werd ingegaan op het wonen in het Land
van Cuijk en hoe houden wij de leefbaarheid in de kernen op peil voor nu en in de toekomst.
Verder van de gemeente bericht ontvangen van het ontwikkelen van de locatie ’t Hulder in Vierlingsbeek. De
dorpsraad wordt betrokken bij het uitwerken van het plan.
5.3.3. Werkgroep welkomstpakket.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
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5.4

5.4

6

Beoordeling gepland werk in uitvoering m.b.v. de site van de gemeente Boxmeer.
Er is contact geweest met de gemeente over de applicatie. De applicatie is nog in ontwikkeling, aan de inhoud
van de werkzaamheden wordt nog gewerkt. Op 7 december a.s. is er wel een bijeenkomst waar de applicatie
verder toegelicht wordt. Vanuit de gemeente wordt wel verwacht dat er een vertegenwoordiger van de dorpsraad
aanwezig is. Vincent gaat naar deze avond.
Behandelen subsidieaanvraag werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in WO2.
Vanuit het leefbaarheidsfonds wordt aan de werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in WO2 een
subsidie van €250,- toegekend.

W.v.t.t.k.
- Terugkoppeling partneroverleg 31 oktober j.l. Vincent en Peter zijn naar deze bijeenkomst geweest. Met betrekking tot
de parkeeroverlast in de Spoorstraat is gemeld dat de BOA’s minimaal 1* per week in V’beek controles uitvoeren en dat
er af en toe boetes uitgedeeld zijn . BOA’s zijn echter helaas niet bevoegd om in te grijpen bij snelheidsovertredingen.
Door tijdgebrek zijn niet alle agendapunten van het Partnberoverleg behandeld. Hiervoor komt een vervolgbijeenkomst.
- Bijeenkomst m.b.t. de Legt. De werkgroep groen heeft met de gemeente en aanwonenden over de Legt gesproken.
Het plan van bewoners van de Arnold van Burenstraat om 6 meter grond van de strook te kopen en af te sluiten met een
gezamenlijk begroeid hekwerk, heeft enkel kans van slagen als alle betrokkenen, gemeente, bewoners van de Vierling,
bewoners van de Anna van Burenstraat én de Dorpsraad er hun goedkeuring aan geven. De solitaire eik is van
ecologische waarde, staat meer dan 2 meter van de tuingrond en zal daarom niet gekapt worden.
Het plan om een grote Wadi als overstort aan te laten leggen, als oplossing voor de rioleringsproblemen bij hevige buien,
heeft bij de gemeente geen urgentie, maar zal wel bekeken worden. Twee zieke kastanjes zullen binnenkort geveld
worden. Deze kunnen gevaar opleveren.
- Pump track. Vincent heeft van Juul een e-mail ontvangen dat de pump-track gereed is. Hiervan wordt al goed gebruik
gemaakt. Een aantal bewoners waren verbaasd dat de honden uitlaatplaats door de aanleg van de pump-track
verwijderd is. Hondenuitlaatplaatsen zijn echter overal vervallen a.g.v. de invoering van nieuwe APV-wet van de
gemeente. Mogelijk moet dit door de gemeente alsnog in de bladen bekend gemaakt worden.
- Laurentiuskerk: Er is een initiatief ontstaan om op 23 dec. a.s.in de Laurentiuskerk een Kerst Sing Along te
organiseren. Zij vragen of de dorpsraad hun plan ondersteund en in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds. De dorpsraad staat achter dit plan en Frans zal doorgeven dat ze voor een bijdrage het aanvraag
formulier moeten invullen. Met toestemming van de parochie wordt de kerstal in de kerk weer opgebouwd en zal de
basisschool een musical opvoeren.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
Door tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

2. Rondvraag.
Rein Verhoeven: Geeft aan dat de fietsrekken bij de kerk in de hoek bij het Oorlogsmonument een hindernis

vormen bij het verwijderen van het onkruid. Daar deze geen dienst meer bewijzen, zal er een verzoek naar
de gemeente gestuurd worden voor het verwijderen van het straatmeubilair..
Sjaak Verstegen: Is door Frans van Benthum telefonisch benaderd i.v.m. de overlast van de afgevallen bladeren voor de
ouderen op voetpaden en of de dorpsraad hiervoor actie kan ondernemen. Vincent heeft dhr Van Benthum

inmiddels geantwoord dat de dorpsraad hierin geen actie onderneemt.
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

Melding naar de gemeente m.b.t. het verdwijnen van een deel van de

03-10-2017

19 dec. 2017

Frans
Spiekman

steilwand in de oude maasarm

Wim Geurts

Bij Volharding navragen van wie het bosperceel is waarop Volharding het
gemaaide gras stort.

03-10-2017

19 dec. 2017

Frans
Spiekman

Kenbaar maken aan de werkgroep Kerst Sing Along dat de dorpsraad
hun plan ondersteund en aangeven dat zij het aanvraag formulier voor
een bijdrage uit het leefbaarheidfonds kunnen indienen.

07-11-2017

19 dec. 2017

Frans
Spiekman

Verzoek indienen voor het verwijderen van het straatmeubilair bij de kerk

07-11-2017

19 dec. 2017
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