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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 19 december 2017
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Rob Smeets, Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Frans Spiekman, Juul de Bont, Peter Rijnen,
Gerard Berkers, Tim Reefs, Frans van Benthum

Afgemeld:

Huub Geurts, Jan Roseboom, Jan Manders, Sjaak Verstegen, Sander Eggenhuizen

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
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Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 7 november 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken
Het grootste deel van de gemelde ingekomen stukken waren allen ter informatie. Hiervoor is geen actie noodzakelijk.
Het overleg m.b.t. het projectplan ’t Hulder vindt op 6 januari 2018 in het Joffershof plaats. Bij dit overleg zullen namens
de dorpsraad aanwezig zijn: Bram, Peter, Rob en Vincent.
Michel Lintermans heeft een voorstel ingebracht om een oude foto van het station Vierlingsbeek op de metalenkast bij
het station aan te brengen. De aanwezige leden vinden dit een prima idee.
De vraag of de dorpsraad invloed kan uitoefenen op het verhogen van de prioriteit voor het strooien van de Merletgaarde
wordt negatief beantwoord.
De werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer heeft een uitnodiging verstuurt om
op 21 januari 2018 een kopje koffie met gebak, op de locatie van het Monument (de Schutkooi, Veerweg 3, 5827AD
Vortum-Mullem) als dank voor onze bijdrage te komen nuttigen. Deze uitnodiging al doorgezet worden naar de 4 meiwerkgroep.
N.a.v. de informatie betreffende lokale en landelijke vergoedingsregeling AED, zal de dorsraad een vergoeding voor de
AED aan het Vrijthof aanvragen.
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 kindcentrum.
Lindsay Evers zal bij afwezigheid van Juul de honneurs van de dorpsraad waarnemen.
5.1.2. Werkgroep wonen.
Op 6 januari 2018 vindt er een overleg met medewerkers van de gemeente plaats met betrekking tot het
projectplan ‘t Hulder.
5.1.3. Werkgroep welkomstpakket.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.2
Terugkoppeling overleg met gemeente m.b.t. de evaluatie kermis 2017.
Piet Verbeeten en Vincent zijn naar het overleg met de gemeente geweest. De kermissen van Overloon en
Vierlingsbeek waren goed. Voor de komende 3 jaar wordt er nieuw contract met de huidige kermisexploitant Van
der Salm afgesloten, waarin duidelijke afspraken (bijv. minimum pakket van attracties) vastgelegd worden. Verder
mogen de dorpen, met uitzondering van Overloon, Vierlingsbeek en Oeffelt, zelf de kermis organiseren. Hiervoor
ontvangen zij een vergoeding van € 3000,-. Er zal een schrijven naar de gemeente uitgaan om hen -nogmaals- te
wijzen op de gemaakte afspraken t.a.v. de duur van onze kermis (van vrijdagavond t/m maandagavond). Aktie:
Vincent
5.3
Terugkoppeling overleg met gemeente m.b.t. werk in uitvoering (WIU)
Vincent is naar dit overleg geweest. Gevraagd is om alle knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte voor 15
januari 2018 kenbaar te maken. In Globaal en op de website komt een artikel m.b.t. WIU, Waarin aan de
inwoners van Vierlingsbeek gevraagd wordt om knelpunten en/of wensen m.b.t. WIU aan de dorpsraad door te
geven. In de vergadering worden de volgende knelpunten al genoemd:
- Het fietspad Udo de Boyestraat-Soetendaal ligt nabij. de pumptrack lager dan de omgeving waardoor er vaak
water blijft staan
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- Het wegdek van de straat Hulder is v.a. de kruising Beekstraat richting Grotestraat voor een groot gedeelte
slecht en loopt ‘bol’, hetgeen bij gladheid gevaar oplevert.
- Op het fietspad (westzijde) langs de Grotestraat t.h.v. huisnrs 98/100/102 blijft bij regenval grote plassen water
staan.
- De Molenweg is m.n. in het donker een zeer gevaarlijke weg voor fietsers (jeugd uit Groeningen van/naar het
sportpark!)
- Idem is de Makkenweg voor de jeugd uit Maashees van/naar ons sportpark in het donker een zeer gevaarlijke
weg.
Besteding middelen wijk en dorpsraden.
Han Luijten heeft gevraagd om voor 1 januari 2018 de bestemmingsreserve (totale) per wijk/dorpsraad door te
geven. Huub moet dit nog uitwerken.
Behandelen subsidieaanvraag Kerst Sing Along comité.
Vanuit het leefbaarheidfonds wordt aan het Kerst Sing Along comité een subsidie van €250,- toegekend.
Onderhoud houten brug over Molenbeek in Makkenveld.
De gladde brug is schoongemaakt zodat deze weer begaanbaar is. Er zijn verder door de gemeente geen
voorzieningen getroffen om de brug veilig te houden.
Opgemerkt wordt dat het pad nà de brug bijzonder slecht is en soms door modder onbegaanbaar is. Oplappen
door bijv. een laag boomschors op te brengen, zoals in het verleden weleens gebeurd is, is geen oplossing. Rein
zal dit aankaarten bij de gemeente.

W.v.t.t.k.
- Wij hadden aan de gemeente gevraagd om het straatmeubilair (fietsrekken) bij de kerk te verwijderen, hetgeen ook
netjes door de gemeente gebeurd is. Echter wij hebben een terugkoppeling of reactie op ons verzoek gemist.
- Verlichting fietspad Overloonse/ Vierlingsbeekseweg: Vanuit de gemeente is bericht ontvangen dat de verlichting langs
het fietspad vanaf de komgrens Overloon tot aan de komgrens Vierlingsbeek, vervangen c.q. uitgebreid wordt met LED.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
Door afwezigheid van de werkgroep is er geen nieuws te melden m.b.t. de actie “Plan maken voor het realiseren van de
naamgeving en het plaatsen naamplaatjes van de beschreven pedjes zonder naam”. Wordt in de volgende vergadering
besproken.
Afgesproken wordt om voor de actie “Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de plaatselijke
verenigingen” eerst een offerte aan te vragen voor de aan te schaffen frames. De frames mogen maximaal 2 meter
breed en maximaal 2,5 meter hoog zijn.
De actie “Melding naar de gemeente m.b.t. het verdwijnen van een deel van de steilwand in de oude maasarm” is
afgerond. De actie kan verwijderd worden.
De actie “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” is afgerond. De actie kan
verwijderd worden.
De actie “Verzoek indienen voor het verwijderen van het straatmeubilair bij de kerk” is afgerond. De actie kan verwijderd
worden.

2. Rondvraag.
Rein Verhoeven: Meldt dat de reclameborden bij de kerk een probleem vormen om het plantsoen waarin de borden
geplaatst zijn aan te planten. De aangebrachte planten worden bij gebruik van de reclame borden dan vertrapt. Mogelijk
staan deze borden er illegaal.
Frans van Benthum: Naar aanleiding van een artikel van de heer Vaan uit Beugen geeft Frans aan dat er een mogelijke
krimp van het aantal inwoners van Vierlingsbeek Is. Tim Reefs heeft een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er
nauwelijks krimp optreedt.
Juul de Bont: Brengt binnenkort een bezoek aan een kindcentrum in Roermond. Hiervoor maakt zij reiskosten.De vraag
is of deze reiskosten vergoed worden? Als er reiskosten gemaakt worden voor werkzaamheden voor de dorpsraad, dan
worden deze door de dorpsraad vergoed. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de peningmeester.
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

6 februari
2018

Peter Rijnen

Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de
plaatselijke verenigingen. Eerst offerte opvragen voor de 4 aan te
schaffen frames (max. 2 meter breed en max. 2,5 meter hoog).

01-12-2015

6 februari
2018

Wim Geurts

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

03-10-2017

6 februari
2018
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