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

KvK Brabant 54889103

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 5 februari 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Peter Rijnen, Huub Geurts, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Bram
Verstegen, Jan Manders, Wim Verhofstad, Wim Geurts, Joop Verbeeten, Rene Schaeffers, Corrie Geurts,
Ton Siemelink, Nellie Bloemberg

Afgemeld:

Rein Verhoeven, Juul de Bont, Jan Roseboom

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. I.v.m. een afvaardiging van de Stichting Laurentius
Vierlingsbeek is de agenda aangepast.
2. Presentatie plan van aanpak Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Met behulp van een presentatie wordt het plan van aanpak met betreffende de Laurentiuskerk uiteengezet. Het streven
is om de kerk om te vormen tot een multifunctionele ruimte zonder horeca.
De Stichting vraagt of het plan van aanpak door de dorpsraad ondersteund wordt. De aanwezige leden van de dorpsraad
ondersteunen het plan van aanpak van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek.
Voor verdere uitwerking van het plan van aanpak moet er een werkgroep samengesteld worden. De werkgroep zal onder
auspiciën van de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek opereren. In de werkgroep zullen vertegenwoordigers zitten van
Stichting Laurentiuskerk, dorpsraad Vierlingsbeek, dorpsraad Groeningen, basisschool Laurentiushof en enkele
verenigingen. De werkgroep moet een plan maken zodat uiteindelijk het plan van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek
gedragen wordt door de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.
3. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 december 2018
In het verslag ontbreekt een actiepunt. De melding van het asbest van het huisje in het dierenweidje nabij Soetendaal in
het vorige verslag moet als actiepunt opgenomen worden.
4. Ingekomen stukken
N.a.v. de brief van de gemeente d.d. 13 februari j.l. betreffende de reactie m.b.t. onze brief n.a.v. opschoonactie
Vlasakker wordt via Andrea een afspraak met de wethouder een afspraak gemaakt om ons ongenoegen te bespreken.
Aktie: Frans
Het collegebezoek op 1 oktober 2019 wordt een actiepunt.
5. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
6. Algemene informatie:
6.1
Uitslag raadgevend referendum m.b.t. het terughalen van de Calvariegroep naar Vierlingsbeek.
Sjaak heeft alle ingestuurde formulieren verwerkt. De uitslag van het referendum is als volgt:
- Totaal ontvangen formulieren 319
- De calvariegroep hoort thuis in Vierlingsbeek: 311 voor (97%)
- De calvariegroep hoort thuis in St. Anthonis: 8 voor (3 %).
Voorstel is nu om een afspraak te maken met het parochiebestuur om de uitslag van het referendum te
overhandigen en toe te lichten. Aktie: Frans Spiekman
6.2
Uitwerking WIU Vierlingsbeek.
Aan de leden is het overzicht, zoals dat naar de gemeente gestuurd is, per email toegestuurd.
6.3
AVG website dorppsraad.
Betreffende de AVG is het niet nodig dat de dorpsraad acties gaat ondernemen. En wel om de volgende redenen:
- Het secretariaat maakt alleen gebruik van email adressen. Er worden geen adressen van de leden opgeslagen
en toegepast.
- De foto’s van personen worden niet opgeslagen.
- En er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats.
Pagina 1 van 3

6.4

7

8

Aanvraag subsidie opschoondag 2019 door KBO en damesgymclub.
Vanuit het leefbaarheidfonds wordt een bijdrage, identiek aan voorgaande jaren, toegekend.

W.v.t.t.k.
Op 26 februari 2019 wordt een besloten vergadering gehouden met Wonen Vierlingsbeek en Sociom om de problemen
rondom het Kastanjeplein te bespreken.
Bespreken uitstaande acties.

De actie “De dorpsraad AVG-bestendig maken a.d.h.v. stappenplan van N.O.V.” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd
worden.
De actie “Gemeente vragen om update stand van zaken rond ’t Hulder” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Voorstel raadgevend referendum Calvariegroep” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Artikel in Globaal en informeren wijkagent m.b.t. vuurwerk overlast” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd
worden.
De actie “Informeren straatcoaches m.b.t. vuurwerk overlast” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “AVG website dorpsraad” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie: “Lijst met aangeleverde punten WIU verwerken in spreadsheet voor de gemeente” is uitgevoerd. De actie kan
verwijderd worden.
De actie “Directeur Wonen Vierlingsbeek en medewerker Sociom uitnodigen voor een dorpsraadsvergadering” is
uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
9

Rondvraag.
Huub Geurts dankt de werkgroep groen voor hun inzet met het plaatsen van de naambordjes van de pedjes zonder
naam.
Wim Geurts stelt voor om een brief naar de gemeente te sturen om te achterhalen wat het beleid van de gemeente is
met betrekking tot het storten van groenafval in het bosperceel aan de Makkenweg gelegen achter de sportvelden van
Volharding. Actie: Frans
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 26 februari 2019
Dinsdag 26 maart 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:
Actiehouder

Peter en

Actie omschrijving

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

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

04-12- 2018

Vincent

Samen met dorpsraad Groeningen verslechtering verkeersveiligheid
Molenweg aankaarten bij de gemeente

05-06-2018

04-12-2018

Frans

Welkomspakket op agenda DR-vergadering april 2019

04-09-2018

02-04-2019

Jan R.

Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid
Rode Kruis

06-11-2018

05-02-2019

Frans

Melding maken van het aanwezig zijn van asbest op het huisje in het
dierenweitje nabij Soetendaal

05-02-2019

26-03-2019

Frans

Via Andrea een afspraak maken met de wethouder n.a.v. de reactie van
de gemeente n.a.v. de opschoonactie Vlasakker

05-02-2019

26-03-2019

Allen

Voorbereiden collegebezoek op 1 oktober 2019

05-02-2019

03-09-2019

Frans

Afspraak maken met het bestuur van de parochie MMvDK om de uitslag
van het raadgevend referendum te overhandigen en toe te lichten

05-02-2019

26-03-2019

Frans

Brief naar gemeente betreffende het storten van groenafval in het
bosperceel achter de sportvelden van Volharding aan de Makkenweg

05-02-2019

26-03-2019

Bram
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