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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mail: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum: 4september 2018 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig: Juul de Bont, Huub Geurts, Wim Geurts, Jan Manders, Peter Rijnen, Jan Roseboom,  

 Bram Verstegen, Vincent Gerrits (notulist) 

Afgemeld: Rob Smeets, Frans Spiekman, Wim Verhofstad, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen   

 

 

1. Welkom 

 Vincent heet de aanwezigen welkom op de 1e vergadering na het vakantiereces. De BBQ is helaas niet door  

 kunnen gaan, het DB gaat bekijken welke alternatieven er zijn en pakt dit op. 

 

2. Op-/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 5 juni 2018 

 Er zijn geen op-/aanmerkingen, wederom goed werk van onze secretaris Frans.  

 

3. Ingekomen stukken 

 - Op de inloopavond over de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuyk d.d. 23 juli is niemand van  

  de DR geweest. Het ontvangen rapport biedt ons voldoende informatie. 

- Aan de Stakeholdersbijeenkomst project “Wonen en Zorg voor senioren” d.d. 6 sept a.s. zal namens de 

DR deelnemen: Rini Peters. Rini is bestuurslid van de KBO en is vanuit zijn arbeidsverleden bekend met de 

problematiek.  Communicatie door/met hem loopt via ons secretariaat.    

- Op 5 sept a.s. vindt de 2e werkplaats Smakterbroek plaats. Jan Manders zal hieraan deelnemen. 

- Er is binnen de gemeente een nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden benoemd: mevr. Rouland-Van Boven. Wij zijn 

benieuwd naar kennismaking met haar. 

 

4. Bestuursaangelegenheden        

 Geen nieuws, inwoners die graag een functie binnen het bestuur van onze DR willen vervullen zijn van  

 harte welkom. 

 

5. Algemene informatie 

 5.1 Behandelen subsidieaanvraag Stichting Kindervakantiewerk Vierlingsbeek-Groeningen 

  De aanvraag wordt goedgekeurd.  

 5.2 Snelheidsremmende maatregelen Grotestraat-Noord (maatregelen en klachten). 

  Alle maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd en er zijn zowel positieve- als ook negatieve geluiden  

  te horen over de effecten ervan. Bij de gemeente is een schriftelijke melding van een inwoonster  

  binnengekomen over een bijna-ongeluk met tevens een klacht. De verkeerswerkgroep Grotestraat- 

  Noord en de DR zjjn inhoudelijk hiervan op de hoogte. De gemeente heeft hierop een aantal  

  actiepunten uitgezet, welke afgesloten zullen worden met een evaluatie met de verkeerswerkgroep.  

  Vincent zal ervoor zorgen dat betreffende inwoonster over de actiepunten geinformeerd wordt. 

 5.3 Stand van zaken plan ‘t Hulder    

  Op 20 aug j.l. is van de gemeente een conceptverslag van de bijeenkomst d.d. 10 juli binnengekomen,  

  waarop wij nog een reactie moeten geven. Om inwoners te informeren over de stand van zaken rond  

  het plan, zal de gemeente een artikel voor Globaal en dorpswebsite schrijven.   

  Ondertussen krijgen wij signalen te horen dat één of zelfs meerdere serieus geinteresseerden in het  

  plan Hulder a.g.v. de vertraging overwegen om af te haken. Wij hopen dat het niet zo ver komt en dat  

  het plan snel ontwikkeld gaat worden. De DR wil er kort bovenop zitten en zal de gemeente verzoeken  

  om ons weer ‘ns up-to-date te informeren daar wij sinds 10 juli niets meer vernomen hebben. 

6. W.v.t .t.k.         

 a. Van AGMI is de offerte voor de bordjes ‘pedjes zonder naam’ ontvangen. Deze is voor ons akkoord. 

  Wanneer de gemeente ook haar goedkeuring eraan verleend, zal zij de bordjes bestellen en zullen wij  

  voor de plaatsing zorgen. Er leven al ideeën om er een bijzonder gebeuren van te maken. De  
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  voorzitter bedankt Ben en Huub voor alle hulp in dit project. Hiermee wordt deze actie van de lijst  

  “uitstaande acties” gehaald. 

 b. Het welkomspakket voor de nieuwe inwoners, dat op de kermiszaterdag i.s.m. de werkgroep kermis  

  gerealiseerd is, is bij de doelgroep goed ontvangen. Er hadden ca 20 nieuwe inwoners zich aangemeld.  

  Het pakket bestond uit: 

  - een gratis jaarabonnement op Globaal, 

  - een kortingsbon voor aankoop van de Dorpsvlag, 

  - een rondleiding door ons dorp met beklimming van de kerktoren met een groeter als gids, en 

  - gratis deelname aan de kermis-BBQ.    

  Misschien kunnen een volgende keer ook andere partijen participeren in het welkomspakket, bijv.  

  Bibliobeek. Onderwerp komt in Maart 2019 op de agenda. Huub en Peter werken nu de financiën rond  

  de kermis-BBQ af en evalueren met de werkgroep kermis.  

 c. Kermis 2018: evaluatie door werkgroep kermis moet nog plaatsvinden, komt op de agenda van de DR- 

  vergadering d.d. 2 oktober a.s.  

  Het kermiscontract tussen gemeente en exploitant Van der Salm zou middels een beroep op de Wob  

  opgevraagd worden. Vincent verklaart echter, dat hij in het onderhoud met wethouder Hendriks-van 

  Haren en Antoine Eijkens d.d. 20 juni, waarbij ook Tim Reefs aanwezig was, het contract niet  

  opgevraagd en meegenomen heeft daar de gemeente de garantie van Van der Salm had dat hij het  

  ‘minimum aantal groot vermaak attracties” op onze kermis gewoon zou leveren. Bovendien is de Wob 

  een middel, die een gemeente liever niet laat toepassen. Dit alles heeft Vincent doen besluiten om het  

  contract niet mee te nemen. De vergadering laat duidelijk weten het jammer te vinden dat de Wob niet  

  is doorgezet, immers wij weten nu nog niet wat de inhoud van het contract is. Mocht een volgende keer  

  voor een item een beroep op de Wob nodig zijn, dan zal dit beroep ook daadwerkelijk doorgezet en  

  uitgevoerd gaan worden.           

 d. Jan R merkt op dat het verkeersbord “50 herhaling” net over de spoorwegovergang verdwenen is. Dit  

  zal hij zelf bij de gemeente melden. 

 e. Omgevingsvergunning Molenweg 11 (zie notulen DR-vergadering d.d. 5 juni, punt 3.). Vincent verklaart  

  dat de actie, om samen met de DR van Groeningen op te trekken om de gevolgen voor  de verkeers-  

  veiligheid bij de gemeente aan te kaarten, geen vervolg heeft gekregen. Met onze buren-DR was  

  afgesproken dat zij, na behandeling in hun vergadering, contact met Vincent op zouden nemen. Dit is  

  echter niet gebeurd. De termijn om zienswijzen in te dienen is op 3 juli j.l. verstreken. Vincent  

  informeert bij DR Groeningen hoe men hiermee verbleven is. 

  Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Molenweg te verhogen, brengt Jan R het idee naar voren 

  om de suggestie(fiets)stroken te voorzien van “kattenogen”. Vincent neemt dit idee mee in het contact  

  met DR-Groeningen. 

 

7. Bespreken uitstaande acties    

 - “pedjes zonder naam”: is uitgevoerd en vervalt hiermee 

 -  “aankondigingsframes”: gaat 5x i.p.v. 4x frames omvatten. Actiehouders zijn Peter èn Bram, actie blijft  

  staan. 

 - “stukje schrijven m.b.t. foto’s op meterkast station”: artikel heeft in Globaal gestaan, actie vervalt. 

- “AVG- bestendig maken”:  blijft staan 

- “navraag bij Cybox”: blijft staan 

- “samen met DR-Groeningen aankaarten verkeersveiligheid Molenweg”: blijft staan 

- “samenstellen welkomspakket”: is uitgevoerd en vervalt dus. 

-  “opvragen kermiscontract”: is niet uitgevoerd, doch vervalt wel (zie in deze notulen onder punt 6 c.)  

 

8 Rondvraag   

 - Jan M: braakliggend terrein ten westen van het station ziet er met al haar weidebloemen heel mooi  

  uit.  Complimenten voor Peter Verstegen en Rein voor al het werk!   

- Vincent heeft voor aanvang van de vergadering een schrijven van Geert de Groot, voorzitter van de  

plaatselijke EHBO-vereniging, ontvangen, waarin  aandacht gevraagd wordt de inzetbaarheid van haar 

vrijwilligers. De DR onderkent het belang van een EHBO-vereniging voor de leefbaarheid (evenementen) van een 

dorp. Jan R en Vincent zullen na afloop van deze vergadering samen met Geert de Groot de inhoud van de brief 

bespreken, waarbij Jan praktische adviezen en tips kan geven.     

 

Om ca 21.30u dankt Vincent alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Noteer alvast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 6 november 2018 
Dinsdag 4 december 2018. 

 
 
 
 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst 

Datum 
afgeronding 

gepland 

Peter en 

Bram  

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

01-12-2015 04-09- 2018 

DB De dorpsraad AVG-bestendig maken a.d.h.v. stappenplan van N.O.V. 01-05-2018 06-11-2018 

Bram  Navragen bij Cybox of er aanpassingen n.a.v. de nieuwe AVG op de 
website van de dorpsraad doorgevoerd moeten worden 

05-06-2018 02-10-2018 

Vincent Samen met dorpsraad Groeningen verslechtering verkeersveiligheid 
Molenweg aankaarten bij de gemeente  

05-06-2018 02-10-2018 

DB Organisatie van alternatief voor BBQ 04-09-2018 06-11-2018 

Vincent Informeren van inwoonster over actiepunten van gemeente m.b.t. 
Grotestraat-Noord 

04-09-2018 04-10-2018 

Frans Terugkoppeling naar gemeente van conceptverslag bijeenkomst ’t Hulder 
d.d. 10 juli 

04-09-2018 02-10-2018 

Vincent Gemeente vragen om update stand van zaken rond ’t Hulder 04-09-2018 02-10-2018 

Peter en 
Huub 

Afwerken financieel deel welkomspakket in kermis-BBQ   04-09-2018 02-10-2018 

Frans Welkomspakket op agenda DR-vergadering maart 2019 04-09-2018 ….-03-2019 

Tim Evaluatie van kermis 2018 binnen werkgroep   04-09-2018 02-10-2018 

Frans Kermis op agenda DR-vergadering oktober 2018 04-09-2018 02-10-2018 

Jan R en 
Vincent 

Onderhoud met Geert de Groot inzake EHBO    04-09-2018 02-10-2018 

 


