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

KvK Brabant 54889103

Dorpsraadsvergadering:
Datum: 3 september 2019
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Aanwezig:

Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Jan Manders, Juul de Bont, Hanny Willems, Jan Spee, Maarten Berbers,
Pieter Jenniskens

Afgemeld:

Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Huub Geurts, Peter Rijnen, Rein Verhoeven, Bram Verstegen, Jan Roseboom,
Wim Verhofstad

1. Welkom
Vincent heet de aanwezigen welkom bij deze dorpsraadvergadering.
2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2018
Jan Spee vroeg om een nadere toelichting waarom Evert van Schoonhoven discussieleider was tijdens de bijeenkomst
op 4 juni 2016. Evert van Schoonhoven is voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en heeft
praktische kennis over de situatie in kleine dorpen en heeft ervaring met leefbaarheidprojecten. De Dorpsraad wilde een
onafhankelijke objectieve discussieleider.
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
N.a.v de email van SAM (vitale leefomgeving): SAM uitnodigen in een dorpsraadsvergadering om verdere toelichting te
geven.
N.a.v. de email van Andrea Rouland - van Boven m.b.t. de Maasheggen wordt door Maarten Berbers opgemerkt dat er
gebroken puin (zeer grof) op de paden van de Maasheggen door de gemeente is gestort. Wandelaars en paarden
ondervinden hier hinder van. Navragen bij de gemeente.
N.a.v. de email van Jacqueline van Beuningen (project ’t Hulder) ; op korte termijn een overleg plannen met de
gemeente.
N.a.v. email Ruud Custers (speelveld Willem I straat); Juul gaat samen met Ruud Custers de situatie beoordelen en
mogelijk afspraken maken.
N.a.v. email Sylvia Derks (bijeenkomst kernendemocratie); Peter Rijnen gaat namens de dorpsraad naar deze
bijeenkomst.
4. Bestuursaangelegenheden
Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor het DB.
5. Algemene informatie:
5.1
Financieel verslag 2018.
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
5.2
Terugkoppeling bijeenkomst “Toekomst Vierlingsbeek”.
Op 4 juni 2019 is er een bijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst was goed bezocht en zijn er afspraken
gemaakt. Vanuit dit overleg is er een regiegroep samengesteld. Deze regiegroep zal voor 1 december 2019 met
een uitgewekt plan komen. Uitgangspunt voor de regiegroep zijn de afspraken gemaakt in een overleg met de
wethouder mevrouw Hendriks op 9 juli 2019. De eerste bijeenkomst van de regiegroep is op 11 september 2019.
Het verslag van de bijeenkomst van 4 juni 2019 moet nog naar de aanwezigen verzonden worden.
5.3
Zienswijze “Plan Achter de Heuf 1”
Door de dorpsraad is een zienswijze m.b.t. het “Plan Achter de Heuf” van de fam. Jenniskens ingediend.
Aanleiding voor het indienen waren ontvangen berichten van verontruste inwoners.
Pieter Jenniskens merkt op dat hij het jammer vindt dat er vooraf met hem geen contact opgenomen is, want dan
hadden enkele punten -na uitleg en toelichting door hem- niet in de zienswijze benoemd hoeven te worden.
Bovendien stelt Pieter, dat zijn initiatief kansen voor toerisme en lokale leefbaarheid bieden en dat de zienswijze
niet gedragen wordt door de gehele dorpsraad. Verder vindt hij het jammer dat hij voor deze vergadering niet
uitgenodigd was. Vincent biedt Pieter excuses aan voor de fouten in communicatie en geeft, zoals ook in de
zienswijze verwoord, nogmaals aan de plannen van hem toe te juichen máár dan wel op een andere locatie als
aan Achter de Heuf.
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5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

Reactiveren vliegbasis de Peel
Er is een plan om vliegbasis De Peel in Vredepeel weer actief te gaan gebruiken. Dit plan heeft ook gevolgen
voor de ons woon- en leefgenot in Vierlingsbeek. Door de dorpsraad is een zienswijze ingediend.
Terugkoppeling overleg Molenweg Vierlingsbeek-Groeningen.
Namens de dorpsraad Groeningen was Moniek Drost en namens de dorpsraad Vierlingsbeek was Vincent Gerrits
vertegenwoordigd bij het overleg.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Het profileren van de bestaande verharding en het aanbrengen van een nieuwe deklaag buiten de bebouwde
kom. Binnen de bebouwde kommen wordt de deklaag eraf gefreesd en wordt de weg voorzien van een nieuwe
deklaag
- Op de rijbaan buiten de bebouwde kom worden suggestiestroken (zwart) aangebracht. Deze worden waar
mogelijk 1.30 m breed.
- Bij beide komgrenzen wordt een snelheid remmende maatregel (plateau) aangebracht. De huidige drempel bij
de komgrens van Groeningen vervalt
- Tevens worden er nieuwe lichtmasten bij geplaatst (tussen de masten die er al staan), zodat er een
aaneengesloten verlichting ontstaat.
Tijdens dat overleg heeft Vincent nog naar de resultaten van de meetgegevens in de Grotestraat gevraagd. Er
zijn namelijk 3 snelheidscontroles geweest. Zodra deze binnen zijn worden deze doorgestuurd naar de werkgroep
Grotestraat en gepubliceerd in Globaal.
Collegebezoek 2019 d.d. 1 oktober.
Door tijdsgebrek als gevolg van de vakanties is het voorstel om het bezoek door te schuiven naar 2020.
Kermis 2019.
De huidige werkgroep kermis is gestopt. Voor volgend jaar zal er een nieuwe werkgroep samengesteld moeten
worden..
Klacht m.b.t. de groenstrook achter de Beekstraat-Vlasakker.
Vanuit een bewoner is er een klacht, n.a.v. een ontvangen brief van de gemeente, binnengekomen. Hierin
stonden ten onrechte zaken aangaande de dorpsraad. Hierop heeft Rein Verhoeven gereageerd. Rein heeft met
de gemeente afgesproken om een overleg m.b.t. de groenstrook met de bewoners te plannen. Actie: Rein
Verhoeven.
Behandeling subsidieaanvraag hobby-atelier.
In verband met de tijd wordt de behandeling van de subsidie doorgeschoven naar de vergadering van oktober.

9. W.v.t.t.k.
- Calvariegroep
Jan Manders meldt dat de parochie MMVDK toestemming verleent om voor de Calvarie beeldengroep uit
Vierlingsbeek, die overgeplaatst is naar St Anthonis, een tekstplaatje te laten maken. Bovendien komt de beeldengroep
onder toezicht te staan van de Stichting Beeldenschat Grote Kerk Venray.
De kosten voor het maken van het tekstplaatje zijn € 40,-, waarmee de vergadering akkoord gaat.
De volgende tekst komt op het plaatje:
Calvariegroep eikenhout
De calvariegroep uit de vroege 16e eeuw wordt gevormd door de gekruisigde Christus, geflankeerd door zijn moeder
Maria en Johannes. De groep behoort tot het Nederrijns/Maaslands laatmiddeleeuwse cultuurgebied.
De groep is afkomstig uit de St. Laurentiuskerk in Vierlingsbeek.
- Dr. PeelenCultuurprijs
Voorstel omdat de Bekse Kroegentocht reeds 15 jaar bestaat om deze voor te dragen voor de dr. PeelenCultuurprijs.
Voordracht kan tot 1 oktober 2019.
- De renovatie watermolen
Op dit moment liggen de werkzaamheden rond de renovatie van de watermolen in de Grotestraat stil. De reden hiervan
is bij ons onbekend. Mogelijk navragen bij het waterschap Aa en Maas of eventueel bij de familie Kaanen.
10. Bespreken uitstaande acties.
In verband met de tijd wordt de behandeling van de actiepunten doorgeschoven naar de vergadering van oktober.
11. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
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

01-10- 2019

Jan
Roseboom

Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid
Rode Kruis

06-11-2018

01-10-2019

Werkgroep
groen

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad

07-05-2019

01-10-2019

Frans
Spiekman

SAM uitnodigen voor een DR-vergadering

03-09-2019

05-11-2019

Allen

Vorming van nieuwe werkgroep kermis

03-09-2019

03-03-2020

Bram
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