Correspondentieadres secretaris
Frans Spiekman
Heihoekscheweg 42,
5821 GG Vierlingsbeek.
e-mail: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

KvK Brabant 54889103

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

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Bram Verstegen, Peter Rijnen, Sjaak Verstegen, Jan Manders, Rein
Verhoeven, Wim Verhofstad, Huub Geurts, Theo Achten, Tim Reefs, Jan Roseboom, Juul de Bont, Rob
Smeets, René Schaeffers, Hetty van de Ven, Mariëlle van Hoof, Karin Hawinkels

Afgemeld:

Ben Bloemberg, Wim Geurts

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 september 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
E-mail Erik Opdam; verslag werkplaats 2 Smakterbroek d.d. 5 sept j.l.: Jan Manders heeft deelgenomen aan het overleg.
Positief was dat de ingebrachte voorstellen door de werkgroep natuur meegenomen worden in de uitwerking van de
plannen.
Op de dorpswebsite komt een verwijzing naar het project Smakterbroek, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de
ontwikkelingen. Aktie: Bram
4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
5. Algemene informatie:
De volgorde van de punten, zoals geagendeerd in de uitnodiging voor deze vergadering, is gewijzigd. Bovendien zijn 5.3
en 5.4 toegevoegd.
5.1
Evaluatie kermis 2018.
De werkgroep kermis heeft weer een positieve bijdrage geleverd aan de kermis. Een aantal door de werkgroep
georganiseerde activiteiten zijn ook dit jaar weer geslaagd. O.a. de barbecue, extra happy hour (door van de
Salm), botsauto voetbal, ballonnenwedstrijd voor de kinderen. De werkgroep is tevreden over de samenwerking
met de exploitant Van der Salm.
Op 13 november en 27 november is er een overleg met de gemeente om de kermis 2018 te evalueren. Vincent
en Tim gaan naar beide overleggen.
5.2
Stand van zaken Laurentiuskerk.
Het doel van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek was het behoud van het gebouw met inhoud (het cultureel
erfgoed). Om dit te bereiken heeft de Stichting een Plan van Aanpak opgesteld. Inmiddels is er door de parochie
MMVDK een groot deel van de inhoud overgeplaatst naar andere locaties. De verwachting is dat de kerk op
termijn een leeg gebouw is. Op dit moment staat het kerkgebouw bij een makelaar te koop.
Daar het kerkgebouw een gemeentelijk monument is, heeft de gemeente ook een (beperkte) belang bij het
behoud van het kerkgebouw.
De stichting stelt aan de dorpsraad de vraag mee te denken en te bezien of de dorpsraad haar plan van aanpak
ondersteunt en bovendien kansen ziet om naast het plan van aanpak meer mogelijkheden te creëren die ten
dienste van de bevolking Vierlingsbeek-Groeningen kunnen zijn dan wel het creëren van meer financieel
draagvlak.
Uiteindelijk zal de vraag “Wil het dorp de kerk behouden?” aan de dorpbewoners gesteld moeten worden.
In de volgende vergadering komt dit punt op de agenda.
5.3
Raadgevend referendum.
Jan Manders stelt voor om voor het terughalen van de calvariegroep, een beeldengroep welke door de parochie
MMVDK uit onze kerk weggehaald is (zie 5.2), een raadgevend referendum te houden. Dit voorstel wordt in de
volgende vergadering verder behandeld. Actie: Jan Manders
5.4
Klacht bewoners m.b.t. vuurwerkoverlast
De bewoners vragen aandacht voor het op dit moment optreden van vuurwerkoverlast. Honden en hun baasjes
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hebben last dat vlak achter hun vuurwerk wordt afgestoken. Daar dit met enorm lawaai gepaard gaat, is het niet
prettig om je hond uit te laten. Ook oudere mensen die ’s avonds een ommetje maken ervaren deze overlast en
durven hierdoor ’s avonds niet meer te wandelen. De vraag van de bewoners is nu wat de dorpsraad hierin kan
betekenen.
Het volgende wordt voorgesteld:
- De dorpsraad maakt een artikel voor in Globaal. In dit artikel komen telefoonnummers e.d. waar de klacht
gemeld kan worden. Actie Vincent
- De dorpsraad informeert bij de straatcoaches wat zij kunnen betekenen in dit probleem. Actie Peter
- De dorpsraad maakt melding van deze overlast bij de wijkagent. Actie: Vincent
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AVG website dorpsraad.
Voorafgaand aan de vergadering heeft het DB dit punt besproken. Rob werkt dit verder uit en in de
volgende vergadering komt dit op de agenda. Actie: Rob
Behandelen subsidieaanvraag werkgroep kerstversiering.
Deze aanvraag is akkoord. Het gevraagde bedrag van € 200,- wordt z.s.m. overgemaakt.
Behandelen subsidieaanvraag kerst sing along 2018.
Deze aanvraag is akkoord. Het gevraagde bedrag van € 250,- wordt z.s.m. overgemaakt.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het niet vanzelf sprekend is dat de subsidie jaarlijks wordt
toegekend. Zie “regeling voor financiële ondersteuning”.
Terugkoppeling partneroverleg d.d. 31 oktober..
Peter is naar dit overleg geweest. De volgende punten zijn aan de orde geweest:
- 2019 het jaar van 75 jaar vrijheid. De werkgroep BING 75 is hiermee bezig. De dorpsraad wordt
hiervoor uitgenodigd.
- WIU (werk in uitvoering). Gevraagd wordt om input te leveren voor het begrotingsjaar 2020. Dit punt
komt op de agenda van de volgende vergadering.
- Gemeentelijke begroting 2019. Deze begroting is terug te vinden op de website van de gemeente.
Stand van zaken plan “’t Hulder”.
Door artikelen vanuit de gemeente en publicaties in Globaal worden de inwoners op de hoogte gehouden. Om de
vinger aan de pols houden wordt dit een maandelijks agendapunt.
Terugkoppeling van evaluatie “snelheidsremmende maatregelen Grotestraat-Noord” d.d. 5 nov. 2018
Uit de evaluatie door de werkgroep, Gemeente en dorpsraad is naar voren gekomen dat het doel van het project
bereikt is: De gemiddelde snelheid is door de maatregelen significant teruggebracht. Binnenkort wordt er nog een
vaste DSI geplaatst.
Groen in Vierlingsbeek.
Daar de status rondom de kerk op dit moment niet bekend is, wordt voorgesteld om het onderhoud rondom de
kerk tot een minimum te beperken en het grasveld voor de pastorie te laten voor wat het is (alleen een paar keer
per jaar het gras maaien).
Rein gaat twee bomen, die honingbijen aantrekken, planten. Waar de bomen geplant worden heeft Rein met de
gemeente afgestemd. Verder worden in de Pastoor Jansenstraat (bij de grote eik) 5000 krokussen geplant en
wordt de boomspiegel van de Vrijheidsboom vergroot.
Vergaderdatums in 2019.
Voor 2019 worden de volgende datums afgesproken: de 1e dinsdag van de maand (m.u.v. januari, maart, juli en
augustus).

W.v.t.t.k.
Zelfredzaamheid door het Rode Kruis.
Het Rode Kruis verzorgt bijeenkomsten c.q. cursussen voor senioren. De vraag van Jan Roseboom is nu: Is er binnen
Vierlingsbeek behoefte aan een bijeenkomst over zelfredzaamheid. Jan vraagt dit na. Actie: Jan
Verhogen verkeersdrempel Heihoekscheweg.
(Vincent:) Bij Udo van der Zanden (gemeente) is een vraag van een bewoner aan de Heihoekscheweg binnengekomen
om de verkeersdrempel te verhogen. De dorpsraad onderneemt geen actie. De bewoner moet zelf actie ondernemen.
(Vincent:) Udo van der Zanden meldt dat binnenkort de gemeente samen met de basisschool de verkeersveiligheid
rondom de basisschool gaan aanpakken. Er zal ook naar de mening c.q. advies van de dorpsraad gevraagd worden
Rondom de omgevingsvergunning Molenweg 11 zijn door de gemeente procedure fouten gemaakt. Hierdoor is er weer
gelegenheid voor de omwonenden om bezwaar te maken. Voor w.b. de te verwachten toenamen van (vracht)verkeer op
de Molenweg zal met dorpsraad Groeningen overlegd worden. actie: Vincent
De aanvraag voor het aanbrengen van kattenogen op de Molenweg is nog niet gebeurd. Meenemen met het uitwerken
van WIU.

7. Bespreken uitstaande acties.
Toelichting bij diverse acties
De frames m.b.t. de actie “Inventariseren van het gebruik van de vier aankondigingframes door de plaatselijke
verenigingen” zijn besteld.
De actie “Navragen bij Cybox of er aanpassingen n.a.v. de nieuwe AVG op de website van de dorpsraad doorgevoerd
moeten worden” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
N.a.v. de actie “organisatie van alternatief voor BBQ” wordt het volgende voorgesteld: Op 20 januari 2019 gaan “Happen
en Stappen”. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Informeren van inwoonster over actiepunten van gemeente m.b.t. Grotestraat-Noord” is uitgevoerd. De actie
kan verwijderd worden.
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De actie “Terugkoppeling naar gemeente van conceptverslag bijeenkomst ’t Hulder d.d. 10 juli” is uitgevoerd. De actie
kan verwijderd worden.
De actie “Afwerken financieel deel welkomspakket in kermis-BBQ” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Evaluatie van kermis 2018 binnen werkgroep” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Kermis op agenda DR-vergadering oktober 2018” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Onderhoud met Geert de Groot inzake EHBO” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
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Rondvraag.
Sjaak Verstegen meldt dat de zakjes met hondenpoep tussen de stuiken en bomen gegooid worden. Oorzaak is het
ontbreken van een prullenbak in het pad naar de Ezelshemel. Voorstel is om het probleem van zwerfafval te melden via
de gemeenteapp. Mogelijk levert dit een extra prullenbak op.
Sjaak Verstegen vraagt zich af of de Watermolen niet voor opwekking van energie gebruikt kan worden. Rein vraagt dit
na bij de fam. Kaanen.
Sjaak Verstegen meldt dat het actiepunt “plan van aanpak buurttuin Merletgaarde” van Frances Reefs ontbreekt in de
actiepuntenlijst. Actiepunt wordt toegevoegd.
Huub Geurts meldt dat naamplaats bordjes voor de” pedjes zonder naam” komende week bij de gemeente geleverd
worden. Udo van der Zanden heeft toegezegd dat een gemeentewerker beschikbaar is voor het plaatsen van de bordjes.
Juul de Bont meldt dat er nog steeds illegaal geparkeerd wordt op het grasveld bij het station.
Jan Manders meldt dat de gemeente nieuwe betonpaaltjes langs het fietspad van de Spurkt in Holthees geplaatst heeft.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 4 december 2018
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 7 mei 2019
Dinsdag 4 juni 2019
Dinsdag 3 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 3 december 2019.

Uitstaande acties:
Actie omschrijving

Actiehouder

Peter en

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

01-12-2015

04-12- 2018

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).

DB

De dorpsraad AVG-bestendig maken a.d.h.v. stappenplan van N.O.V.

01-05-2018

04-12-2018

Vincent

Samen met dorpsraad Groeningen verslechtering verkeersveiligheid
Molenweg aankaarten bij de gemeente

05-06-2018

04-12-2018

Vincent

Gemeente vragen om update stand van zaken rond ’t Hulder

04-09-2018

04-12-2018

Frans

Welkomspakket op agenda DR-vergadering april 2019

04-09-2018

02-04-2019

Jan M.

Voorstel raadgevend referendum Calvariegroep

06-11-2018

04-12-2018

Vincent

Artikel in Globaal en informeren wijkagent m.b.t. vuurwerk overlast

06-11-2018

04-12-2018

Peter

Informeren straatcoaches m.b.t. vuurwerk overlast

06-11-2018

04-12-2018

Rob

AVG website dorpsraad

06-11-2018

04-12-2018

Jan R.

Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid
Rode Kruis

06-11-2018

05-02-2019

Frances
Reefs

Plan van aanpak buurttuin Merletgaarde

03-04-2018
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