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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mailadres: frans.spiekman@ziggo.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 6 maart 2018 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Huub Geurts, Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Frans Spiekman, Juul de Bont, Peter Rijnen, 

Sjaak Verstegen, Wim Geurts, Erik Opdam 

Afgemeld:  Rob Smeets, Jan Manders, Jan Roseboom, Sander Eggenhuizen, Wim Verhofstad 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen en in het bijzonder Erik Opdam van het Waterschap Aa en Maas welkom bij deze 

dorpsraadvergadering. 

2. Toelichting gebiedsplan Smakterbroek Erik Opdam (Waterschap Aa en Maas). 

Erik is bij Waterschap Aa en Maas aangesteld voor het opstellen van een gebiedsplan voor Smakterbroek (eigenlijk het 

gebied tussen Vierlingsbeek en Geijsteren en omgeving). 

Het streven is om in 2019 een structuurplan te hebben voor de toekomst van het gebied. Daarna volgt uitwerking en 

uitvoering van maatregelen. Doelen zijn het tegengaan van wateroverlast, natuurontwikkeling (verbindingen, vismigratie, 

beekherstel), toekomst van de landbouw, recreatie en toerisme in het gebied. 

Aan de hand van een presentatie geeft Erik inzicht in de plannen betreffende het gebied Smakterbroek. 

Tevens wil Erik ons uitnodigen voor deelname aan een  eerste gebiedssessie. Zij willen graag met betrokkenen praten 

over de opgaven, belangen en zorgpunten (plus eventuele onderzoeksvragen). In een vervolgsessie kunnen we dan 

denken over oplossingsrichtingen. Hij zoekt ook deelname van gemeente- en waterschappen ondernemers, 

medewerkers gemeente Venray en Boxmeer, Landschap Limburg, Staatsbosbeheer, mogelijk ook ZLTO, LLTB, 

Rijkswaterstaat. 

Voorlopig staat de sessie gepland op woensdag 18 april a.s. De definitieve uitnodiging volgt z.s.m. 

 

3. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 19 december 2017 
Omtrent de buurtuin (ingebracht door Frances Reefs) is het volgende te melden. Door ziekte heeft Frances nog geen 
actie kunnen ondernemen. Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering en Frances wordt uitgenodigd voor 
het informeren over de stand van zaken van het plan. Vanuit de gemeente is er geen bezwaar als het plan breed 
ondersteund wordt door de aanwonenden. 
Sjaak vraagt naar de stand van zaken omtrent het projectplan “t Hulder en het overleg met de aanwonenden. Vanuit de 
gemeente hebben wij om dit moment nog geen informatie ontvangen. 
Strooibeleid Merletgaarde. Bij de laatste sneeuwval is er door de jongeren, wonende in de Merletgaarde, gestrooid. 
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen. 
 

 4. Ingekomen stukken 
E-mail Michel Lintermans: Inzaaien bij station Vierlingsbeek. Rein heeft zich daarvoor aangemeld. Rein heeft overleg 
gehad met diverse mensen en zijn tot de conclusie gekomen dat zoals de grond er nu bijligt geen zin heeft om het in te 
zaaien. Er zal eerst een grondverbetering plaats moeten vinden. Rein zal dit aan Michel terugmelden. Daar de grond van 
Pro-Rail is zal hierover ook met Pro-Rail overlegd moeten worden. 
E-mail Jos van Boekel: Door de KBO en gymclub wordt een bidrage gevraagd voor koffie e.d. voor de landelijke 
opschoondag. Dit is akkoord 
E-mail Frans Spiekman: brief gemeente m.b.t. afspraken kermis 2018. Komt op de agenda van de volgende vergadering. 

 
5.   Bestuursaangelegenheden 
      Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB. 
  
6. Algemene informatie: 

6.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek. 
6.1.1.  Werkgroep kindcentrum. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. 

6.1.2.  Werkgroep wonen. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
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6.1.3.  Werkgroep welkomstpakket. 

Op dit moment is er geen nieuws te melden. Wordt in september 2018 opgepakt. 

6.2 Conclusies presentatie Kijk op Beugen 2025. 
Door te weinig tijd aan voorbereiding, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering..     

6.3      Financieel verslag 2017. 
Huub en Sjaak hebben het financieel overzicht 2017 samen uitgewerkt. Dit is akkoord en kan naar de gemeente 
gestuurd worden.     

 6.4 Behandelen subsidieaanvraag GroeVie. 
De aanvraag is voor de aanwezige leden akkoord. Vanuit het leefbaarheidfonds wordt er € 250,- overgemaakt 
aan GroeVie. 

 
6    W.v.t.t.k. 

Er zijn een aantal klachten betreffende de overlast van hondenpoep binnengekomen. In de APV van de gemeente 
Boxmeer staat duidelijk, dat binnen de bebouwde kom de hondenpoep door de eigenaar van de hond opgeruimd moet 
worden. Steeds blijkt weer dat er een aantal honden bezitters zich hieraan niet houden. De dorpsraad kan hierin verder 
niets betekenen. Advies is om via de gemeente app hier melding van te maken. Mogelijk komen dan de BOA’s voor 
handhaving van de overlast. 

 
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. Daar de offerte niet geheel duidelijk is en dus niet beoordeeld 
kan worden of de frames veilig geplaatst kunnen worden, gaan Bram, Wim en Vincent in overleg met  Peter Theunissen 
voor nadere uitwerking.. 
N.a.v. de actie “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” heeft Vincent gesproken met Jan 
Stoffelen. De frames zijn van de harmonie. Een officiële toestemming voor de plaatsing van de frames is er niet. 
Voorgesteld wordt om de frames eventueel aan de muur van de sacristie te hangen. Verdere uitwerking van de actie 
vindt plaats via bovenstaande actie. Deze actie kan verwijderd worden. 
 

3. Rondvraag. 
Bram Verstegen of er een artikel in Globaal en op de website geplaatst kan worden n.a.v. het aanbrengen van de foto’s 
op de elektriciteitkast bij het station. Rein zal dit aan Michel Lintermans vragen. 
Bram Verstegen vraagt of de aanvraag voor de waarderingssubsidie AED al naar de gemeente verstuurd is. Door 
miscommunicatie is dit nog niet opgepakt. Frans zal z.s.m. de aanvraag indienen. 
Rein Verhoeven meldt dat een grote gevelde beuk in de Ezelshemel door Staatsbosbeheer niet wordt geruimd. Het 
ruimen  wordt aan de natuur overgelaten. De jeugd maakt  dankbaar gebruik van de gevelde boom. 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
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 3 april 2018 

 


