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

KvK Brabant 54889103

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 7 mei 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Rein Verhoeven, Jan Manders, Huub
Geurts, Peter Rijnen, Hanny Willems, Geert de Groot, Bram Verstegen

Afgemeld:

Juul de Bont, Wim Verhofstad

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
E-mail VKKNB: Afspraak Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Sjaak heeft contact gehad met de voorzitter Evert
van Schoonhoven m.b.t. wat kan de vereniging betekenen voor het behoud van Leegstaande of leegkomende
kerkgebouwen in de kleine kernen. De VKKNB wil dorpsraden ondersteunen bij het overleg met het parochiebestuur
c.q. de gemeente om te komen tot een kerkenvisie, zodat hun kerk en/of pastorie behouden kan blijven voor hun
gemeenschap.. Voorgesteld wordt om Evert van Schoonhoven uit te nodigen om als discussieleider op te treden tijdens
de vergadering van 4 juni 2019. Actie: Sjaak Verstegen
E-mail Erik Opdam: Update gebiedsplan Smakterbroek. Jan is positief over de gang van zaken tot nog toe. Positief dat
de ingebrachte voorstellen door de diverse werkgroepen meegenomen worden in de definitieve uitwerking van de
plannen.
4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
5. Algemene informatie:
5.1
Financieel verslag 2018.
Daar niet alle leden het financieel verslag ontvangen heeft, wordt de bespreking van het financieel verslag
doorgeschoven naar de dorpraadsvergadering van september 2019. Het financieel verslag wordt al wel naar de
gemeente gestuurd.
5.2
Terugkoppeling overleg n.a.v. ingediende klacht kastanjeplein.
Op 18 april 2018 is er een overleg geweest met Wonen Vierlingsbeek, Sociom, Dorpsraad, Gemeente en Sjaak
Rambags. Afgesproken is voordat er verdere stappen ondernomen worden,dat er eerst een wijkschouw
georganiseerd wordt in de buurt van het Kastanjeplein. De bedoeling is om bij de wijkschouw aan te laten sluiten:
Wonen Vierlingsbeek, De Dorpsraad, een beleidsambtenaar van de gemeente op het gebied van Openbare
Ruimte en Sociom. We willen bewoners van te voren informeren d.m.v. een brief, zodat ze eventuele
op/aanmerkingen en aanvullingen naar ons door kunnen sturen. Na de wijkschouw willen we een bewonersavond
organiseren om bij bewoners te peilen of het beeld van de wijk hetzelfde is, of eventuele knelpunten herkenbaar
zijn en wat hieraan gedaan kan worden.
5.3
Terugkoppeling overleg met de gemeente m.b.t. plan ’t Hulder.
Op 11 april 2019 is er een overleg geweest met de gemeente. Vanuit de gemeente is duidelijk uitgelegd welke
regels door de gemeente in acht genomen moeten worden. Op dit moment wordt onderzocht of de das naar een
nieuwe woonomgeving verplaatst kan worden. Binnenkort publiceert de gemeente de voortgang van het plan ’t
Hulder.
5.4
Terugkoppeling gesprek met de parochie n.a.v. het referendum.
Op 30 april 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de parochie. Het was een constructief overleg. Van
dit overleg is door de dorpsraad een persbericht uitgebracht. Dit is door de verschillende bladen gepubliceerd.
Verder is er tijdens dit gesprek de uitslag van het referendum aan de pastoor overhandigd.
Naast deze uitslag overhandigde Jan Manders ook een brief van de Stichting Beeldenschat St. Petrus
bandenkerk te Venray, waarin het aanbod gedaan wordt om de beeldengroep onder de hoede te nemen daar het
een belangrijk kunsthistorisch object is. D.w.z. jaarlijks de staat beoordelen, het laten schouwen door het
Pagina 1 van 3

5.5

5.6

5.7
5.8

9.

restauratieatelier Limburg en het begeleiden van eventuele onderhoud of restauratie/conservering activiteiten. De
dorpsraad heeft aangeven om, in haar mogelijkheden strekkende subsidie mogelijkheden en dorpsacties
financiële ondersteuning te geven.
Zodra de reactie van het gespreksverslag vanuit de parochie binnen is, zal de uitslag van het referendum in
Globaal gepubliceerd worden. Actie: Frans Spiekman
WIU 2019
De reactie en invulling door de gemeente is ontvangen. De reactie bij ons punt m.b.t. het kastanjeplein kan niet
onze goedkeuring wegdragen. Wij voelen ons niet serieus genomen. Daar problemen rondom het kastanjeplein
op dit moment volop de aandacht krijgen (zie punt 5.2), laten wij geen reactie naar de gemeente uitgaan.
Voor 15 juli 2019 kunnen eventueel nieuwe punten voor WIU aangedragen worden.
Klacht optocht Carnaval (wildplassen, geluid en afval).
Deze klacht wordt door meerdere bewoners gedragen. Voorgesteld wordt om een afspraak met de
carnavalsvereniging te maken om deze punten aan te dragen voor hun evaluatie van de optocht. Actie: Vincent
Gerrits.
Subsidiemogelijkheden voor groene initiatieven.
Op dit wordt hiervoor geen actie ondernomen.
Rein: Het plan bespreken voor het realiseren van een bijenhotel langs het Makkenpad.
Rein heeft dit reeds aangekaart bij de gemeente. Dit is positief ontvangen. De medewerker van de gemeente
heeft toegezegd dat zij het benodigde bouwhout aanleveren. Het maken van het bijenhotel vergt nogal wat tijd.
Met behulp van de werkgroep groen wil Rein dit voor elkaar krijgen. De leden van de dorpsraad staan achter dit
plan. Actie: werkgroep groen

W.v.t.t.k.
Informatie over de inwonersbijeenkomsten m.b.t. de herindeling gemeenten. Op 23 mei a.s. wordt in Concordia de
inwonersbijeenkomst gehouden. Vooraf is de dorpsraad hierover niet geïnformeerd. De leden van de dorpsraad
vinden dat de gemeente op dit punt nalatig is geweest. Vanuit de werkgroep “Kernendemocratie” zal richting
gemeente gemeld worden dat hiermee de wijk- en dorpsraden gepasseerd zijn.

-

10. Bespreken uitstaande acties.
De actie “Afspraak maken met gemeente voor overleg m.b.t. de voortgang van het plan ’t Hulder” is uitgevoerd. De
actie kan verwijderd worden.
De actie “Een brief opstellen voor de parochie MMVDK met een aantal datums waarop wij kunnen voor het overleg mbt
het referendum” is uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden.
11. Rondvraag.
Huub Geurts is het opgevallen dat er op koningsdag geen lintje aan een of meerdere inwoners van Vierlingsbeek zijn
uitgereikt. Om dit te bereiken zal er vanuit de gemeenschap Vierlingsbeek actie ondernomen moet worden.
Huub Geurts meldt dat de dodenherdenking op 4 mei 2019 goed bezocht is.
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.
Rein Verhoeven meldt dat in overleg met de gemeente met de aanleg van de glasvezel in de Pastoor Jansenstraat
rekening gehouden is met de inplant van de 5000 krokussen.
Bram Verstegen vraagt op de tekst van de toespraak bij de dodenherdenking op de website geplaatst kan worden. Dit
wordt voor akkoord bevonden.
Peter Rijnen vraagt of er vanuit de dorpsraad nog activiteiten ontwikkeld worden voor het thema 75 jaar leven in vrijheid.
Vincent meldt dat er door de werkgroep 4 mei met de basisschool een project wordt opgezet. Peter zal hierover de
stichting BING informeren.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 3 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 3 december 2019.

Uitstaande acties:
Actiehouder

Wim en

Actie omschrijving

Datum
Herkomst

Datum
afgeronding
gepland

Plaatsen van de vier aankondigingsframes

07-05-2019

03-09- 2019

Frans
Spiekman

Welkomspakket op agenda DR-vergadering september 2019

04-09-2018

03-09-2019

Jan
Roseboom

Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid
Rode Kruis

06-11-2018

03-09-2019

Allen

Voorbereiden collegebezoek op 1 oktober 2019 in het koningskerkje

05-02-2019

03-09-2019

Sjaak
Verstegen

De voorzitter van de VKKNB Evert van Schoonhoven uitnodigen voor het
overleg van 4 juni 2019

07-05-2019

04-06-2019

Frans
Spiekman

Uitslag raadgevend referendum publiceren in Globaal

07-05-2019

03-09-2019

Werkgroep
groen

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad

07-05-2019

03-09-2019

Bram
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