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

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 3 april 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Bram Verstegen, Rein Verhoeven, Peter Rijnen, Sjaak Verstegen, Wim Geurts, Jan Manders,
Rob Smeets, Marion Reefs, Frances Reefs

Afgemeld:

Jan Roseboom, Sander Eggenhuizen, Wim Verhofstad, Huub Geurts, Juul de Bont, Frans Spiekman

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 19 december 2017
Vraag Sjaak over sneeuw ruimen Merletgaarde; uitleg van Frances hoe dit gegaan is; spontaan en prettig.
3. Ingekomen stukken
E-mail Erik opdam; er komt een uitleg en oproep in Globaal; mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden.
E-mail Marc Weijn over windenergie, ter info. Wij doen hier verder niets mee.
E-mails Saskia Ongenae, VVK over regionale ALV, kennisatelier Vermarkten, OV reizigerspanel, onderzoek Groen in de
buurt en ondersteun manifest toekomst VKKNB; ter info. Lidmaatschap VVK: komt volgende vergadering op de agenda
E-mail Jan van Dinter met uitleg over hoe gecommuniceerd is over de aanpak van de groenstrook “de Legt”. Rein licht
dit toe: Het plan is OK.
E-mail Han Luiters vooraankondiging kadernota over Werk in Uitvoering; komt volgende vergadering terug op

agenda
E-mail Anke van der Hulst: Kermis in Vierlingsbeek van vrijdag tot en met maandag is rond
E-mail Jacqueline van Beuningen: Herontwikkeling locatie 't Hulder Vierlingsbeek - Ontwikkelingen/stand van
zaken. Eventuele opmerkingen dorpsraad graag terugkoppelen aan Jacqueline
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.
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
5.1.2. Werkgroep wonen.
Zie info (onder 3.) over herontwikkeling ’t Hulder en op ‘t Hoefiezer gaat meer gebouwd worden
5.1.3. Werkgroep welkomstpakket.
Op dit moment is er geen nieuws te melden. Wordt in september 2018 opgepakt.
Conclusies presentatie Kijk op Beugen 2025.
5.2
Door te weinig tijd aan voorbereiding wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
5.3
Buurttuin Merletgaarde (Frances Reefs).
Frances heeft naast Rein ook Marion en Edwin Bardoel bij de plannen betrokken. Het idee is om te kiezen voor
de doelgroep geschikt, kwalitatief beter, meubilair. Volgens Marc Oudenhoven zou de gemeente wellicht ook (met
de dorpsraad, leefbaarheid) kunnen bijdragen. Er wordt een plan met begroting opgesteld. Dan verder kijken.
5.4 Brief gemeente m.b.t. afspraken kermis 2018; I.v.m. vragen over afspraken over inbreng van horeca zal het
contract opgevraagd worden door Vincent.
5.5
Bijstellen reglement subsidie leefbaarheidsfonds;
Het logo van dorpsraad dient aangepast te worden op het aanvraagformulier en in het reglement.
Voorts is afgesproken om in het reglement onder 3d, de 2e zin te vervangen door: “Bij hogere bedragen wordt in
de aanvraag een uitgebreidere toelichting/onderbouwing/verantwoording verwacht, waarna de aanvraag
besproken en besloten wordt in een dorpsraadsvergadering”
5.6
Ter visie legging voorontwerp bestemmingsplan buitengebied. Ter info.
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W.v.t.t.k.
Sjaak: Er heeft overleg plaatsgevonden tussen Stichting Laurentiuskerk en het Bisdom over de kerk: Zie verder verhaal
in de komende Globaal waarin reactie gevraagd wordt aan inwoners van Vierlingsbeek. Jan voegt toe dat de
Calvariegroep rijksmonument is.
Rein: rond het station is er flink opgeruimd en een stroomkast is bekleed met een mooie foto van het oude station.
Michel Lintermans heeft Rein gevraagd of de dorpsraad een watertappunt wil (mede-)financieren. De dorpsraad steekt
echter geen geld in een tappunt. Het voorstel van Rein is om het gerooide stuk (westzijde spoor, tussen Overloonseweg
en station) in te zaaien met een (sterk) bloemenmengsel ivm het aanwezige dominant gras. Peter Verstegen is bereid
om het frees- en inzaaiwerk voor een redelijke prijs te verrichten. Daar er momenteel op het perceel diverse materialen
vopr werkzaamheden aan het spoor opgeslagen liggen, zal uitvoering pas in het najaar kunnen zijn. Verder bekijkt Rein
samen met Michel of de strook ten zuiden van het station (aan de oostzijde van het spoor) ook met een
bloemenmengsel ingezaaid kan worden.
Peter: Vanuit de werkgroep Burgerparticipatie wordt het voorbeeld “participatie van een dorpsraad in een stichting voor
goedkope huurwoningen voor ouderen in Wanroij” nogal sterk gepromoot. Peter krijgt steun dat we niet die kant op
willen en dat wij dit voor onze dorpsraad een stap tè ver vinden.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
Actie “pedjes”: Huub is met naambordjes bezig.
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”: Vincent heft gesproken met Jan Stoffelen.
De frames zijn van de harmonie. Een officiële toestemming voor de plaatsing van de frames is er niet. Vincent koppelt
terug aan Jan dat we willen beplanten.
Opmerking Wim Geurts: Locatie frame bij overweg concurreert met het frame in het weiland van fam. Willems. Wim en
Bram gaan het bekijken.
8

Rondvraag.
Sjaak Verstegen meldt dat stoepen en fietspaden na de werkzaamheden aan de waterleiding slecht zijn teruggelegd.
Actie:: melden aan gemeente.
Vervolgens discussie over nieuwe wegversmallingen in Grotestraat-Noord: de geplaatste bloembakken hebben kleine
reflectiestroken en belijningen ontbreken nog. De gemeente moet dit nog afmaken. Aangehaald wordt de lelijke
betonnen blok in de Burggraaf achter de Wildeman: dit is bepaald geen visitekaartje van ons dorp voor de Pieterpadders.
Actie:: melden aan gemeente.
Bram Verstegen vraagt wie een artikeltje kan schrijven over bekleding van de stroomkast bij het station: Rein pakt dit op.
Marion Reefs vraagt of ander e-mail adres voor de dorpsraad niet professioneler is dan een privé adres.
Rein Verhoeven meldt dat de gevraagde kapvergunning voor de eik bij de meterkast hoek Grotestraat-Prins van
Oranjestraat gelukkig is geweigerd. Verder vraagt de gemeente of de vernielde prullenbak aan de zuidzijde van de kerk
nog wel vervangen moet worden? De dorpsraad vindt van niet, maar de vervangende nieuwe prullenbak zou wel op
andere plekken, zoals aan het einde van de Willem I straat geplaatst moeten kunnen worden.. Rein gaat deze
verplaatsing voorstellen aan de gemeente
Vincent Vanuit de verkeerswerkgroep Grotestraat-Noord is de vraag binnengekomen of de dorpsraad financieel wil
bijdragen bij de aanplant in de geplaatste bakken. Besloten wordt om dit niet te doen, de gemeente heeft de bakken
geplaatst onder voorwaarde dat de buurt voor beplanting zou zorgen..
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

1 mei 2018

Herontwikkeling
‘t Hulder

Eventuele opmerkingen terugkoppelen naar de gemeente; mailtje sturen
om DR te vragen om input

03-04-2018

1 mei 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

1 mei 2018

Wim Geurts

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

03-10-2017

1 mei 2018
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