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Dorpsraadsvergadering:
Datum: 26 maart 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Rein Verhoeven, Jan Manders, Wim
Geurts, Juul de Bont, Joop Verbeeten, Eric Smits (PK), Grad Willems (Joffershof), Hanny Willems (Joffershof),
Pieter Jenniskens, Jeanne Ermers, Iwan Spee, Andrea Rouland (coördinator wijk- en dorpsraden)

Afgemeld:

Peter Rijnen, Huub Geurts

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering. De agenda wordt aangepast n.a.v. extra
ingebrachte vergaderpunten.
2. Opzet van een dorpswerkplaats in Vierlingsbeek
Jeanne Ermers heeft diverse mensen benaderd of er interesse is voor het opzetten van een dorps(hobby-)werkplaats.
Haar idee werd algemeen positief ontvangen. De dorpswerkplaats moet laagdrempelig zijn, zodat ook mensen met een
beperking hiervan gebruik kunnen maken. Zij vraagt aan de leden van de dorpsraad of hiervoor ook animo is. Het idee
wordt positief ontvangen. Vanuit de leden krijgt zij diverse suggesties aangedragen. Voordat er naar een geschikte
locatie gezocht wordt, moet eerst onderzocht worden of er binnen Vierlingsbeek/Groeningen voldoende hobbyisten zijn,
die van de ruimte gebruik gaan maken. Jeanne zal hiervoor een oproep in Globaal plaatsen. Voor het verdere vervolg zal
de dorpsraad haar ondersteunen.
3. Plannen voor het realiseren van een indoorhal aan Achter de Heuf
Pieter Jenniskens geeft aan de hand van een bouwtekening uitleg wat zijn toekomstplannen zijn, nu hij gestopt is met
zijn rundveebedrijf: waar zijn woonhuis en koeienstallen hebben gestaan, wil hij nu een indoorhal (63x32x9,9m lxbxh)
laten bouwen. Hierin komen trampolines en veldjes met kunstgras bestemd voor diverse sporten. Verder zal er ook
kleinschalige horeca in de hal aanwezig zijn. Verder worden er ook voldoende parkeerplaatsen aangelegd. Op dit
moment is hij in gesprek met de gemeente om de benodigde vergunningen te krijgen.
4. Bouwplannen van gemeenschapshuis Joffershof
Hanny Willems informeert de aanwezigen over het huidige tekort aan zaalruimte. Het bestuur van het Joffershof is in
gesprek met de gemeente om te komen tot de gewenste verbouwing en uitbreiding van het Joffershof. Aan de hand van
de bouwtekening vertelt Hanny welke verbouwing er mogelijk gaat plaatsvinden.
Dit leverde stof tot discussie op. Daar er in verleden een werkgroep actief is geweest om te komen tot één
multifunctioneel gemeenschaphuis en dit uiteindelijk niets opgeleverd heeft, wordt vanuit de vergadering voorgesteld om
de plannen van Joffershof èn de initiatieven van Stichting Laurentiuskerk (m.b.t. de mogelijkheden van het kerkgebouw)
in een gezamenlijk plan op te pakken. De volgende dorpsraadsvergadering zal aan dit plan “toekomst Vierlingsbeek”
gewijd worden en alle verenigingen en organisaties uit Vierlingsbeek zullen hiervoor uitgenodigd worden. Doel is om
saamhorigheid onder alle betrokkenen te verkrijgen en de 2 plannen als één toekomstplan vanuit onze gemeenschap
aan de Gemeente te presenteren.
5. Plan ’t Hulder.
Voor dit onderwerp sluit een groep van potentiële bewoners van plan ’t Hulder aan bij deze dorpsraadsvergadering. Zij
maken zich zorgen over de voorgang van het plan, doordat door diverse oorzaken (wet Fauna en Flora) er grote
vertraging in de uitvoering is ontstaan. Deze vertraging kan voor potentiële bewoners aanleiding geven om af te zien van
verdere deelname, iets wat niemand wil. De groep verontruste inwoners wil z.s.m. weten wat op dit moment de status
van het plan is. Voorgesteld wordt om op korte termijn bij de Gemeente een afspraak te maken, waarbij namens de
bewonersgroep 2 personen en Vincent namens de dorpsraad aanwezig zullen zijn. Actie: Vincent Gerrits
6. Ingekomen stukken
Email Andrea Rouland-van Boven “Gesprek wethouder” (n.a.v. reactie van de Gemeente op onze brief “bomenkap
Vlassakker d.d. 15-01-2019) . Andrea stelt voor om het gesprek nog even uit te stellen. Zij is namelijk bezig binnen de
gemeente om de werkprocessen en de daarbij horende communicatie in kaart te brengen. Daarbij is zeker aandacht van
het tijdig informeren van de wijk- en dorpsraden. Zodra dit afgerond is kan mogelijk het gesprek met de wethouder
plaatsvinden.
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7. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
8. Algemene informatie:
8.1
Terugkoppeling overleg n.a.v. ingediende klacht Kastanjeplein.
Er heeft onlangs een overleg plaatsgevonden met Wonen Vierlingsbeek, Sociom, een bewoner en de dorpsraad.
Daar er meerdere instanties betrokken zijn bij het probleem gaat er een vervolg overleg met een bredere inbreng
plaatsvinden.
8.2
Brief parochie Maria, Moeder van de kerk.
Vanuit de parochie bericht ontvangen dat zij een delegatie van de dorpsraad wil ontvangen om toelichting te
geven betreffende het gehouden referendum. Voorgesteld wordt dat Jan Manders, Wim Geurts en Vincent Gerrits
naar de parochie gaan. Frans zal een brief opstellen met een voorstel van een aantal datums waarop wij naar de
parochie kunnen gaan. Actie: Frans Spiekman
Door tijdgebrek zijn de overige agendapunten niet behandeld. Daar het volgende overleg in teken staat van het thema
toekomst Vierlingsbeek, worden de niet behandelde punten doorgeschoven naar het overleg van juni 2019.
9

W.v.t.t.k.
Niet behandeld.

10 Bespreken uitstaande acties.
De actie “Samen met dorpsraad Groeningen verslechtering verkeersveiligheid Molenweg aankaarten bij de gemeente”
is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Melding maken van het aanwezig zijn van asbest op het huisje in het dierenweitje nabij Soetendaal” is
uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Via Andrea een afspraak maken met de wethouder n.a.v. de reactie van de gemeente n.a.v. de opschoonactie
Vlasakker” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Afspraak maken met het bestuur van de parochie MMVDK om de uitslag van het raadgevend referendum te
overhandigen en toe te lichten t” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
De actie “Brief naar gemeente betreffende het storten van groenafval in het bosperceel achter de sportvelden van
Volharding aan de Makkenweg” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
11 Rondvraag.
Joop Verbeeten meldt dat VVV de kerstboom heeft opgeruimd. Echter het groenafval moet nog door de gemeente
opgehaald worden. Verder vraagt hij of er een mogelijkheid is om een kerstboom permanent op het Vrijthof te planten.
Zodat niet ieder jaar naar een kerstboom gezocht hoeft te worden. De werkgroep “groen” ziet hier helaas geen
mogelijkheden voor op de beoogde plek.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

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).

Frans

Welkomspakket op agenda DR-vergadering juni 2019

04-09-2018

04-06-2019

Jan R.

Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid
Rode Kruis

06-11-2018

05-02-2019

Allen

Voorbereiden collegebezoek op 1 oktober 2019

05-02-2019

03-09-2019

Vincent

Afspraak maken met gemeente voor overleg m.b.t. de voortgang van het
plan ’t Hulder

26-03-2019

04-06-2019

Frans

Een brief opstellen voor de parochie MMVDK met een aantal datums
waarop wij kunnen voor het overleg mbt het referendum

26-03-2019

04-06-2019
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