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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 6 februari 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Rob Smeets, Rein Verhoeven, Frans Spiekman, Juul de Bont, Peter Rijnen, Jan Manders,
Sjaak Verstegen, Theo Achten, Juul de Bont, Frances Reefs

Afgemeld:

Huub Geurts, Jan Roseboom, Bram Verstegen, Tim Reefs

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

Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 19 december 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken
E-mail Frances Reefs aanvraag buurttuin. Frances heeft het verzoek gedaan om in het gemeenteplantsoen in de
Merletgaarde een buurttuin met een picknick tafel aan te leggen. De aanwezige leden vinden het een goed plan. Aan
Frances wordt gevraagd om hiervoor een voorstel te maken. Tevens moet het plan gedragen worden door de
buurtbewoners, daar zij in de toekomst het onderhoud aan de buurttuin moeten verzorgen. Bij de uitwerking van het
voorstel wil Rein Frances wel ondersteunen. Het verzoek met het uitgewerkte voorstel zal met een ondersteunende brief
van de dorpsraad naar de gemeente naar de gemeente gestuurd worden.
De presentatie kijk op Beugen 2025 wordt in de volgende vergadering behandeld.
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.
Een afvaardiging van de werkgroep is naar een brede school in Roermond geweest om geïnformeerd te worden
over de resultaten van de nieuwe werkwijze van deze school.
5.1.2. Werkgroep wonen.
Zie punt 5.3.
5.1.3. Werkgroep welkomstpakket.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.2
Terugkoppeling ingebrachte WIU-punten (zie spreadsheet).
Het ingevulde spreadsheet is naar de gemeente gestuurd. Alle punten zijn duidelijk. Het spreadsheet heeft geen
nadere toelichting nodig.
5.3
Terugkoppeling overleg plan ‘t Hulder
Vanuit de dorpsraad waren Bram, Peter, Rob en Vincent aanwezig bij dit overleg. Vanuit de gemeenteraad is
aangegeven dat het plan “t Hulder z.s.m. bouwrijp gemaakt moet worden. Naar aanleiding van dit overleg wordt
er gestart met een projectplan. De door de dorpsraad ingebrachte wensen worden in dit plan meegenomen.
Daarna vindt er een overleg met de aanwonende plaats. Mogelijk komen hier nog wijzigingen op het plan uit
voort. De volgende stap is om het projectplan voor te leggen aan de bewoners van Vierlingsbeek.
5.4 Terugkoppeling werkgroep van de wijk- en dorpsraden (Peter).
Peter zit namens de dorpsraad in de werkgroep. In het laatste overleg zijn naar aanleiding van de omvang van de
werkgroep meerdere werkgroepen gevormd. N.l.:
- Werkgroep 1: Legitimering en Kernendemocratie
- Werkgroep 2: Financiën en profielschets
- Werkgroep 3: Participatiesamenleving.
Tijdens dit overleg werd tevens meegedeeld dat Han Luijters (coördinator wijk- en dorpsraden) per 1 juli 2018 met
vroegpensioen gaat. Een opvolger is nog niet bekend gemaakt.
5.5
VKKNB e-mail m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen.
Voorgesteld wordt, indien men bepaalde punten onder de aandacht van de politiek wil brengen, om die dan naar
het secretariaat te sturen. Het secretariaat kan de ingebrachte punten dan samenvoegen.
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Strooibeleid Merletgaarde.
In het verleden is gepoogd om bij gladheid de Merletgaarde in strooiroute 1 op te nemen. De gemeente heeft
hierover meegedeeld dat de Merletgaarde in strooiroute 2 blijft.
Doordat de populatie van de bewoners (meer jongeren) aan de Merletgaarde gewijzigd is, stopt de huidige
werkgroep met het strooien van het trottoir. Via een brief aan de bewoners is geprobeerd om de bewoners te
vragen om bij gladheid het trottoir te strooien. Er zijn slechts twee positieve reacties binnengekomen. Strooizout is
aanwezig. De sleutel van de zoutbak is bij fysiotherapie van Dongen. Frances Reefs gaat nogmaals bij de
bewoners navragen of zij bereid zijn bij gladheid de trottoirs in de Merletgaarde te strooien.
Snelheidsbeperkingen Grotestraat.
Op de Grotestraat (tussen de Wildeman en het kombord richting Groeningen) worden een aantal bloembakken
door de gemeente in overleg met de bewoners geplaatst. Geprobeerd wordt om dit eind februari 2018 (is
afhankelijk van de levertijd van de bloembakken) af te ronden.
Behandelen subsidieaanvraag Groeters Vierlingsbeek.
Vanuit het leefbaarheidfonds wordt aan de groeters Vierlingsbeek een subsidie van € 250,- toegekend.

W.v.t.t.k.
- De werkgroep 4 mei is op uitnodiging van de werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in de WO2 op 21 januari j.l.
naar de locatie van het Monument in Vortum-Mullem geweest. De dorpsraad werd nogmaals bedankt voor de ons
geleverde bijdrage aan hun werkzaamheden.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
Voor de actie “Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de plaatselijke verenigingen” heeft
Peter een offerte ontvangen voor de benodigde frames. In de volgende vergadering wordt besloten om de frames
wel/niet aan te schaffen. De offerte wordt naar de leden gemaild.
Rein vraagt of er reeds actie ondernomen is om na te vragen bij de harmonie en herberg Thijssen of de frames in het
plantsoen bij de kerk verwijderd kunnen worden. Zolang de frames er nog staan kan er niet begonnen worden met het
aanplanten van het plantsoen.

2. Rondvraag.
Theo Achten: Meldt dat er groen afval in de berm van de Grotestraat wordt gestort. Voorgesteld wordt om hier m.b.v. de
gemeente app hier melding van te maken.
Sjaak Verstegen: In de buurtvereniging is melding gemaakt van overlast bij de pumptrack (hangjongeren en crossen met
bromfietsen). Waar kan hier melding van gedaan worden. Bij de wijkagent Janne Blom (e-mail: janne.blom@politie.nl).
Sjaak Verstegen: Vraagt naar het financieel verslag 2017. Komt op agenda van de volgende vergadering.
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

Peter/Vincent

In verband met het aanplanten van het plantsoen bij de kerk moet er bij
de harmonie en herberg Thijssen nagevraagd worden of de frames in het
plantsoen verwijderd kunnen worden.

19-12-2017

6 maart 2018
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