
Verslag van dorpsbijeenkomst “Toekomst Vierlingsbeek”  d.d. 4 juni 2019 in Joffershof 

Gespreksleider was dhr. Evert van Schoonhoven, voorzitter van de VKKNB (Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant), die de bijeenkomst 

volgens een originele “Beks Café”-methode levendig leidde.  

Op de avond waren ongeveer 85 mensen aanwezig, die na een welkomstwoord van de dorpsraadvoorzitter, Vincent Gerrits, en twee 

presentaties van Hannie Willems (Gemeenschapshuis Joffershof) en Joop Verbeeten (Stichting Laurentiuskerk) verdeeld werden over 13 tafels. 

Iedere tafel kreeg de opdracht mee om in een tijdsbestek van drie tijdvakken van 20 minuten de volgende vragen met elkaar te bespreken.  

Hierbij het verzoek om in een aantal kernbegrippen  dit op het ‘tafellaken’ te schrijven. 

1. Stel je voor. Geef aan waar je namens je vereniging/instelling/organisatie trots op bent, wat loopt goed, waar kijk je met tevredenheid 

op neer en wat zijn je wensen/ambities en dromen hieromtrent. Kortom DE SUCCESVERHALEN en DROMEN 

2. Als je het hebt over de daadwerkelijke praktijk, kijk naar je ambities en/of plannen en vertel dan welke drempels en/of belemmeringen 

je ervaart om ze te kunnen realiseren. DE KNELPUNTEN 

3. Met de geformuleerde knelpunten/drempels als uitgangspunt denk je na over een mogelijke oplossing of oplossingsrichting. Denk 

hierbij out-of-the-box. Ga er van uit dat jij het voor het zeggen zou hebben. OPLOSSINGSRICHTING 

Hieronder de oogst van de 12 tafels 

 TAFEL SUCCESVERHALEN EN DROMEN KNELPUNTEN OPLOSSINGEN / OPLOSSINGSRICHTING 

1 - Grotere gymzaal 

- Mooi ledenaantal 

- Gezond bewegen en Creatief vermogen 

- Ouderenzorg kan beter 

- Duur kostenplaatje  geld 

- Subsidie is weggevallen 

- Toren en kapel laten staan; kerk 

afbreken en zorg- of bejaardenhuis 

bouwen en hierbij meer contact 

houden met dorpsbewoners 

- Joffershof verbouwen en voor 

rouwdiensten en andere verenigingen 

beschikbaar maken 

- Meer participatie door inwoners ! 

2 -  - Nieuw plan – wordt dit akkoord 

gevonden door Bisdom Den Bosch ? 

- Exploitatiekosten  kerk ? 

- Concordia  Sporthal annex 

Bibliotheek ? 



- Kosten ombouw kerk ? 

- Willen verenigingen naar de kerk als 

de huur daar hoger wordt ? 

-  

-  

 

- Joffershof naar de Concordia, maar wat 

betekent dat voor de verenigingen ? 

- Bibliotheek  goeie fietsenzaak (Gradje 

bijv.) 

- Kerk een wwonbestmming, maar niet in 

het kapelletje. 

3 - Tevreden over de huidige locaties 

- Goede continuïteit van de activiteiten 

- Meerdere gebouwen voor het 

behouden van de onafhankelijkheid 

- Het gaat om grote investeringen, deze 

mogen de verenigingen in het dorp 

niet duperen qua subsidie 

- Aanstaande herindeling naar de 

nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Kunnen we dan nog wel de meerdere 

locaties behouden ? 

 

4 - Ruimte voor wooneenheden voor 

ouderen (bijv. Knarrenhof) 

- Recreatieve ruimte om te kunnen 

schilderen en beeldhouwen enz. 

- Te weinig ruimte voor ouderen 

- Te weinig ruimte voor creativiteit 

- Kerk weg; toren behouden  

woningbouw op gesloopte ruimte van 

de kerk 

5 - Energieke gemeenschap; er gebeurt 

veel; er wordt veel georganiseerd 

- Kerk is een beeldbepalend gebouw in 

het dorp 

- Grote zaal voor 

evenementen/uitvaarten enz. 

- - te veel ideeën en losse initiatieven; 

te weinig afstemming en onderlinge 

communicatie 

- Eerst duidelijk krijgen waar behoefte 

aan is in het dorp  

-  Behoefte-onderzoek op het gebied 

van welzijn, zorg en wonen 

- Geen commerciële partij; 

gemeenschapshuis op huidige locatie 

- Samenwerking tussen verenigingen en 

organsisaties 

- Twee aparte accommodaties behouden 

6 - Er gebeurt veel in Vierlingsbeek, goede 

samenwerking. Als het duidelijk is dan 

gaat iedereen er voor ! 

- In de toekomst wordt het bewegen 

voor alle doelgroepen steeds 

belangrijker 

- Steeds verdergaande vergrijzing 

- Overlapping van de plannen; te veel 

verschillende belangen; loslaten is 

blijkbaar moeilijk 

- Geen centrale ruimte beschikbaar 

waar voldoende mensen bij grote 

- Samenwerking verschillende 

verenigingen: combi-abonnement 

- Er staan ook mooie kantines overdag 

veel leeg, die gebruikt kunnen worden 

(tennis en voetbal) 



- Voor de jeugd is er het JOC. Dat is goed, 

dan komen er meer ideeën en 

initiatieven vanuit die doelgroep zelf 

- Het zou mooi zijn als alles in één 

gebouw onder gebracht kan worden 

(dan ook de Bibliotheek) 

activiteiten ondergebracht kunnen 

worden 

- Niet alleen genoeg aan Nillus; ook niet 

genoeg aan alleen de kerk; Joffershof 

is te klein 

- Gemeenschappelijke visie ontbreekt !!  

- Als alles bijeen gebracht kan worden 

dan wordt de samenwerking bevorderd 

en levert dat mooie dingen op. 

- Centrale gelegenheid voor de 

gemeenschap om elkaar te kunnen 

ontmoeten, in het land zijn daar mooie 

voorbeelden van te vinden (IKC’s 

waarbij ook ouderen worden betrokken 

- Communiceren  niet alleen eigen 

belang zien. Breder kijken naar 

algemeen belang) 

- Joffershof levert bij sloop geld op ivm 

verkoop gemeentegrond 

- Vanuit gezamenlijke visie verder kijken: 

gemeenschappelijke belang voorop ! 

- Er dient een gemeenschappelijke visie 

te komen. Dat is het begin van iets heel 

moois wat kan ontstaan. 

 

7 - Kantine van de tennis is mooi verbouwd 

en we krijgen per juli 2019 nieuwe 

banen 

- Kerst Sing Along !! 600 bezoekers Veel 

muzikaal talent 

- Veel verenigingen 

- Kerkgebouw geschikt maken voor een 

gymzaal 

- Alles draait om geld (financiering, 

aanschafexploitatie) 

- Zwakke onderhandelingspositie tov 

Bisdom Den Bosch 

- Leegloop door hogere prijzen (huuur, 

consumpties enz.) 

- Vergrijzende bevolking; 

leeftijdsopbouw in het dorp 

veranderd flink in de komende 20 jaar 

- Het ontbreekt bij de Jeugd aan het 

verenigngsgevoel. 

- Duidelijke inventarisatie naar behoeften 

in/van het dorp 

- Geen goed zicht op de belemmeringen; 

dit eerst goed helder krijgen. 

8 - Graag een ruimte waar de vloer 

permanent beschikbaar kan zijn en niet 

steds opgeruimd dient te worden en 

- Geen eerlijke concurrentie zaalhuur 

en consumpties (OVRV) 

- Te weinig ruimte voor activiteiten 

- Meer openstaan voor oplossingen 



ook graag dat er dan ruimte is voor 

toeschouwers (Judo-vereniging) 

- Grotere ruimte voor de dansgarde 

- De Zonnebloem: Het ontbreekt aan een 

gezellige ruimte waar allerlei 

activiteiten gehouden kunnen worden 

(‘huiskamer-gevoel”) 

- Grotere ruimte waar allerlei activiteiten 

gehouden kunnen worden (KBO) 

- Ruimte voor tijdschriften en 

uitleenhoek (Bibliotheek) 

- Grote zaal behouden met podium 

behouden voor festiviteiten 

- Afscheid kunnen nemen in een 

waardige ruimte 

- Ruimte om met elkaar te koken/eten 

- Geschikte ruimte voor archief 

- Opslagruimtes per club 

- Prijskasten 

- Ruimte met klimaat-controle 

- Organiseren van toernooien in een zaal 

- Te weinig kleinere ruimtes; vaak 

overbezet 

- Gebrekkige geluidsisolatie 

- Te weinig parkeergelegenheid 

- Veel slijtage bij het op- en afbouwen 

- 1 vereniging kan niet alleen iets 

bekostigen 

- Ontbreken van een grotere sportzaal 

- Huidige ruimtes zijn duur en 

belemmeren activiteiten 

- Het ontbreekt aan kleed- en 

doucheruimtes 

- Er wordt nu uitgeweken naar 

Overloon en Maashees en dat 

bevordert niet de verbondenheid met 

Vierlingsbeek 

- Geen transparantie over beschikbare 

ruimtes 

- Een MFC met een grote ruimte, maar 

ook voldoende kleine activiteiten kan 

huisvesten 

- Duidelijke voorzieningenkaart van 

Vierlingsbeek en Groeningen. Wat is 

beschikbaar aan ruimtes en wie is 

eigenaar. 

- Met elkaar meedenken  krachten 

bundelen 

- Werk voortvarend met openheid en 

communiceer breed over alle 

vervolgstappen 

- Denk in mogelijkheden; niet in 

onmogelijkheden 

- Maak verschil in tariefstelling 

(maatschappelijk en voor plaatselijke 

organisaties) en (zakelijke, externe 

organisaties). Zo is meer 

(maatschappelijk) rendement te 

behalen 

9 - Graag 1 plan richting de gemeente 

- KBO heeft 430 leden 

- Blij met Joffershof (Jeu de boulesver.) 

- Onze repetitievoorziening is goed 

- Ruimte met goede akoestiek voor 

voldoende mensen is een wens 

- Joffershof en Concordia voldoen nu 

voor de Harmonie 

- Graag een grotere ruimte voor de Bèkse 

klinkertjes; meer mogelijkheden voor 

tijden 

- Joffershof heeft te veel afnemers of te 

klein om alles op te nemen (bijv. als 

Concordia stopt) 

- Concordia heeft een slechte akoestiek 

en is koud. 

- Kerk krijgt de financiën niet rond 

- Zijn er wel voldoende actieve 

bewoners/vrijwilligers ? 

- Onduidelijke/Geen communicatie met 

het parochiebestuur 

- Zelfwerkzaamheid 

- Concordia 3 lagen; heeft veel ruimte, 

maar moet wel licht en financieel 

haalbaar zijn 

- Crowdfunding verbouw Juffershof 

- Meer ruimtes voor verschillende 

groepen 

- Als kerk een andere functie kan krijgen 

dan biedt de huidige Joffershof 

voldoende ruimte en kan het zonder 

Concordia 



- Graag een zachte(re) en zwevende vloer 

die ook nog verwarmd kan worden 

- Meer opbergruimte 

- Toekomstgericht: Compleet nieuw 

gebouw op bijv. locatie Kusters 

10 - Koningskerkje: prachtige ruimte en 

“financieel gezond” 

- Indoor Vierlingsbeek: Nieuw te 

realiseren indoor-recreatiehal voor 

diverse activiteiten met 

ondersteunende horeca 

- Bibliotheek: Lezen, reserveren en 

ontmoeten 

- Smartlappenkoor heeft veel leden en 

het is er gezellig 

- Seniorenweb willen graag meer mensen 

(senioren) helpen met de PC 

- Financieel plaatje van de plannen 

rondom de kerk waarschijnlijk niet 

haalbaar 

- Bestaat er wel behoefte aan een 

theater in Vierlingsbeek ? 

- Gemeente gaat niet goed om met 

beschikbare ruimtes 

- Plannen rondom de Kerk alleen is niet 

voldoende voor verenigingsleven 

- Groeningen dient ook bij het 

voorzieningenniveau betrokken te 

worden 

- Vrijwilligers  voldoende actieve 

bewoners ? 

- Toekomst ligt o.a. bij de jeugd, maar 

we weten niet wat ze willen 

- De verenigingen dienen bereid te zijn 

om meer te betalen voor o.a. de koffie 

- Sacrale gedeelte van de kerk naar de 

kapel in Groeningen 

- Er zijn al nieuwe particuliere 

initiatieven; gebruik deze energie, 

talenten en netwerken 

- Parkeergarage in  kerkplein; zo autovrij 

11 - Zo veel mogelijk op 1 plek 

- Actief verenigingsleven 

- MFA is wenselijk 

- Zaal nodig / ontmoetingsplek voor jong 

en oud 

- Combinatie graag van de verschillende 

functies (cultuur, ontspanning, 

bewegen, educatie) 

- Graag verenigingen bij elkaar brengen 

- Cabaret-ruimte moet blijven 

- Buitenspeelplek voor k.k. 

-  

- Slechte akoestiek in huidige zalen 

- Schaarste bij bij bestuurders en 

actieve bewoners 

- Te weinig geld (3,5 ton) 

- Het ruimte-probleem is niet groot 

genoeg (op dit moment) 

- Betrokkenheid dorp (nog) niet zo 

groot voor dit vraagstuk 

- Er zijn te veel aparte locaties 

Verschillende belangen 

- Herindeling; over 2 jaar is de 

gemeente Boxmeer weg 

- Geen eiland-denken: SAMEN IS NIET 

ALLEEN 

- Alle verenigingen / Jong en Oud 

bevragen 

- Kijk niet alleen naar de huidige situatie, 

maar kijk naar de toekomst !! 

- Leg de basis bij de jeugd van 18+ 

- Bibliotheek; huidige ruimte is erg ruim; 

staan open voor verkassen 

- Bestemming Hal Jenniskens 

- Inventarisatie ruimtebehoefte bij lokale 

organisatie voor nu en in de toekomst 

maken (is al gedeeltelijk gedaan) 



- Zelf als dorp de kerk kopen: 1000 

aandelen van 2.500 euro en dan 

verbouwen 

- Schoolmiddelen inzetten in plan  

Integraal Kindcentrum 

- Joffershof naar Concordia, zodat 

woningbouw mogelijk wordt op locatie 

Joffershof 

- Beschikbaar geld voor de gymzaal 

inzetten voor aankoop en verbouw kerk 

- 1 contributiesysteem in het dorp 

12 - Iets met visie creëren voor de 

TOEKOMST (liefst op 1 plek 

- Iedereen wil in het dorp blijven 

- Activiteiten op een breed niveau (jong, 

oud, divers, school/IKC) 

- Sportpark uitbreiden met sporthal + 

school/IKC 

- Kerk multifunctioneel maken 

- J 

- 3 ton is veel te weinig; wat kun je er 

mee? 

- Heilige huisjes !! Wat is het 

maatschappelijke draagvlak van de 

plannen ?? 

- Neuzen staan niet dezelfde kant op 

- Financiële bijdrage van de eigen 

verenigingen 

- Onvoldoende actieve 

bewoners/vrijwilligers 

- Positie van de horeca weerhoudt het 

in eigen beheer exploiteren van bv, 

MFA 

- Joffershof  seniorenappartementen 

- Samen optrekken met open blik/ visie 

het beste te kiezen voor Vierlingsbeek 

en Groeningen 

- Stel een verbinder aan met kennis, die 

het voortouw neemt en grdragen wordt 

door de organisaties 

- Leg je erbij neer dat er maar één optie 

uitgevoerd kan worden 

- Geld creëren (Crowdfunding, subsidie 

en obligaties) 

13 - Saamhorigheid is groot; tevreden met 

huidige locatie, fijne personen (ZEV) 

- Goed draaiende organisatie ook 

financieel (Bestuur KBO en bestuur 

Joffershof) 

- Veel vrijwilligers, financieel gezonde 

vereniging (tennis) 

- Gezonde vereniging met groeiend 

aantal jeugdleden (DES) 

- Gymzaal te klein/gedateerd 

- Ledenstop moeten invoeren door 

gebrek aan ruimte (wachtlijst) 

- Onvoldoende parkeergelegenheid 

- Slechte akoestiek (ZEV) 

- Worstelen met opslagruimte 

- Klimaatbeheersing in bestaande 

ruimtes 

- Beperkte veiligheid (EHBO) 

- Centraal parkeren achter het hoofdveld 

sportpark + hoofdingang voor alle 

sportverenigingen (tennis, voetbal, DES) 

- Werk met elkaar aan een centrale 

accommodatie 

- Pas de IKC in bij de oude gymzaal 

- Enthousiasmeren van de leden en de 

taken meer verdelen 

- DES staat open voor samenvoegen 



- Trots op betrokken leden; graag een 

grotere ruimte voor de vergaderingen 

(ook v.w.b. planning) (EHBO) 

- Blij met enorme pluriformiteit 

(Damesgymclub) 

- Grotere, goed geoutilleerde gymzaal 

volgens de nieuwste normen 

- Graag meer jeugdleden 

- Omnisportvereniging 

- Graag nog meer betrokkenheid 

verenigingenbreed 

- Omnimuziekonderwijs 

- Kunnen onvoldioende begeleiding 

bieden aan de jeugd (DES en tennis) 

- Joffershof uitbreiden/verplaatsen 

 

Alles overziend een breed scala van wensen, opmerkingen, knelpunten en oplossingsrichtingen. Dit getuigt van energie en betrokkenheid.       

Het geeft m.n. de dorpsraad een aardig inzicht wat er leeft in hun werkgebied; beter gezegd wat er leeft bij de aanwezigen op deze avond.         

Na de drie ronden zijn de aanwezigen bevraagd over de teksten op hun ‘tafellaken’. Aanwezigen zijn in grote lijnen geïnformeerd over wat er 

aan de andere tafels is besproken. Dit bracht enerzijds de discussie op gang, maar ook een bredere scoop op het geheel van de situatie in de 

dorpen Vierlingsbeek en Groeningen. 

Voorzichtig concluderend kwam naar boven dat het allerbelangrijkste is om, als Vierlingsbeek, in gezamenlijkheid op te trekken richting de 

gemeente Boxmeer, maar ook in de richting van andere ‘systeempartijen’ zoals het parochiebestuur, de woningbouwvereniging, de 

zorgaanbieder enz.  Het gevaar om tegen elkaar uitgespeeld te worden ligt om de hoek en daar is Vierlingsbeek, als gemeenschap, niet bij 

gebaat. Het allerbelangrijkste is dat de aanwezige energie en betrokkenheid binnen de gemeenschap op een juiste en eenduidige wijze wordt 

gekanaliseerd. 

Belangrijk was ook dat er tijdens het komende traject open en transparant met de bevolking en het verenigingsleven wordt gecommuniceerd 

en gelegenheden worden gecreëerd om in het vervolg van het proces met elkaar de dialoog verder te kunnen voeren. 

Uit de zaal kwam het voorstel om een zgn. regiegroep te formeren. Deze regiegroep dient te bestaan uit vertegenwoordigers van de 

initiatiefnemers van beide plannen,  vanuit de dorpsraad en aangevuld met  dorpsbewoners die de kwaliteit en het vertrouwen hebben om in 

eerste instantie het gesprek aan te gaan met elkaar. Vervolgens kan dan het gesprek met de gemeente Boxmeer aangegaan worden om te 



laten zien dat Vierlingsbeek ergens eensgezind voor wil gaan. Hier werd vanuit de initiatiefnemers en de dorpsraad positief op gereageerd, 

maar de aanwezigen bleven verder gereserveerd om aanvullend zitting te nemen in deze regiegroep. Wellicht ook wel een te grote vraag om zo 

spontaan vanuit de zaal beantwoord te krijgen. Goed is om gericht in de gemeenschap te zoeken naar geschikte kandidaten, die competent zijn 

en voldoende vertrouwen genieten bij initiatiefnemers en dorpsraad. 

Verder werd de vraag gesteld of de gespreksleider Evert van Schoonhoven  (voorzitter VKKNB) hier ook een rol in kan spelen. Hier werd positief 

op gereageerd. De VKKNB kan begeleiden in dit proces; kan instrumenten aanreiken voor bijvoorbeeld behoefte-onderzoek , contacten leggen 

met Bisdom Den Bosch en verder.  

In vervolg op deze geslaagde dorpsbijeenkomst is inmiddels een regiegroep gevormd. Over deze regiegroep kunt u binnenkort meer lezen op 

deze website of in dorpsblad Globaal.  


