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Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

e-mail: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum:  1 oktober  2019 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Huub Geurts, Peter Rijnen, Rob Smeets, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, 

Jan Manders, Juul de Bont, Bas van Treek, Rein Verhoeven, Wim Geurts, Hanny Willems, Jan Spee, Iwan 

Spee, Maarten Berbers, Pieter Jenniskens 

Afgemeld:  Jan Roseboom, Wim Verhofstad 

1. Welkom 

Vincent heet de aanwezigen, in het bijzonder Bas, Hanny, Jan, Iwan, Pieter en Maarten, welkom op deze DR-

vergadering. 

Vincent wil n.a.v. een opmerking in een brief van Pieter (zie onder 3. Ingekomen stukken) meteen duidelijkheid geven 

over zijn statutaire positie als voorzitter. In de statuten is namelijk opgenomen dat leden van de Dorpsraad Vierlingsbeek 

woonachtig in Vierlingsbeek moeten zijn. Vincent is echter per 23 juli niet meer woonachtig in Vierlingsbeek, hetzij zou 

betekenen dat hij nu geen voorzitter meer is. Binnen het DB is over deze bestuurskwestie overleg geweest en wordt het 

volgende voorstel aan de vergadering gedaan: Vincent blijft voor een bepaalde termijn als interim-voorzitter om hem 

daarbij de gelegenheid te bieden om de ingediende zienswijze (zie 3. Ingekomen stukken) netjes naar Pieter af te 

kunnen handelen. De vergadering gaat in meerderheid akkoord, waarbij als periode wordt afgesproken: tot 1 januari 

2020 met een maximale uitloop tot 1 maart 2020. In de periode van het interim voorzitterschap van Vincent, zal naar een 

nieuwe voorzitter gezocht moeten worden. Vincent dankt de vergadering voor het vertrouwen in hem. 

Sjaak stelt voor om de huidige statuten van de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek te actualiseren. Eventueel het 

opnemen van een vicevoorzitter in de statuten. Aktie: alle leden 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 3 september  2019 

 
Juul vindt dat er te veel “ingekomen stukken” op de agenda staan en besproken worden. Als er een belangrijk 
ingekomen stuk is, dat behandeld moet worden, dan moet dit als agendapunt opgevoerd worden. 
Jan Manders mist in de notulen de in de vergadering gestelde vraag om het financieel verslag van het voorgaande jaar 
uiterlijk in de vergadering van maart te behandelen. 
Maarten vraagt, omdat er nog geen reactie van de gemeente gekomen is, om nogmaals de meetgegevens van de 
snelheid van de Grotestraat-Noord bij de gemeente op te vragen. 
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 

* E-mail Bas Janssen d.d. 24-09 “Overlast eiken bomen park Overambt”; Op verzoek van de indiener wordt de overlast     
  van de eiken bomen (processierups) in volgende DR-vergadering besproken. 

* Brief Pieter Jenniskens d.d.17-09 met het verzoek om de door de Dorpsraad ingediende zienswijze op plannen  
  ‘recreatiehal Achter de Heuf 1’ te behandelen.    
  Vincent licht de totstandkoming van de ingediende zienswijze in chronologische volgorde toe: 

- 26-03-2019 Korte presentatie in DR-vergadering door Pieter van zijn plannen, wordt algemeen positief ontvangen. 
- Mei: secretariaat ontvangt e-mails van verontruste inwoners. Tevens krijgt Vincent op straat signalen van inwoners 

die zich zorgen maken over de plannen.  
- Eind Mei: DB van de dorpsraad communiceert intern over de ontvangen mails, Vincent neemt op zich om zich te 

verdiepen in de plannen en een zienswijze te schrijven. De indieners van mails worden schriftelijk gevraagd om 
hun zorgen ook te vertalen in een eigen zienswijze en deze zelf in te dienen. 

- 11 juni, uiterlijke dag van inzending: Vincent dient namens de DR een zienswijze bij de gemeente in. 
- 13 juni: De leden van de DR worden inhoudelijk op de hoogte gebracht van de ingediende zienswijze. 
 Vincent erkent dat hij vóór het indienen van de zienswijze formeel de DR had moeten vragen of zij akkoord zou gaan 
met het indienen van genoemde zienswijze. Er is echter geen opzet in het spel geweest, vooral de resterende korte 
uiterlijke inzendtermijn maakte het dat het ‘aan DR akkoord vragen’ achterwege is gebleven. Bovendien zijn na 13 juni 
op de zienswijze, op één uitzondering na, alleen maar positieve reacties van DR-leden ontvangen. Dit sterkt de 
gedachte dat er voldoende draagvlak voor de ingediende zienswijze is en daarom zal de DR de zienswijze niet 
intrekken. 
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Echter, daar de DR niet de partij wil zijn die dé doorslaggevende zienswijze ingediend heeft op grond waarvan de 
gemeente de plannen van een ondernemer definitief zou gaan afkeuren, wil de DR de procedure blijven volgen om, 
indien nodig, met Pieter èn de gemeente in gesprek te gaan en te kijken naar oplossingen vóórdat het college van 
B&W een besluit neemt. Vincent heeft hiervoor op 30-9 contact gehad met dhr. Van Velden en dhr. Van Lankveld van 
de gemeente: De gemeente is nu nog volop bezig met het inhoudelijk bekijken van alle ingediende zienswijzen en voor 
31 dec wordt zeker geen besluit verwacht. Vincent heeft met dhr. Van Lankveld afgesproken om de voortgang te 
volgen en indien nodig in overleg te komen. Pieter gaat hiermee akkoord.       
De in Pieters brief opgenomen passage over ‘aangaan van overeenkomsten’ is niet van toepassing op de zienswijze. 
Pieter wordt in het gelijk gesteld in de constatering dat Vincent, die 23 juli verhuisd is naar Groeningen, per die datum 
statutair geen voorzitter van de DR meer zou kunnen zijn. Zie onder 1. Welkom. 

 
4.   Bestuursaangelegenheden 

Op dit moment zijn er nog geen kandidaten gevonden voor het DB. 

Maarten Berbers geeft aan dat hij mogelijk interesse heeft om een bestuursfunctie te aanvaarden. 

5. Algemene informatie:  
5.1 Financieel verslag 2018. 

Het financieel verslag is reeds in mei 2019 naar de gemeente gestuurd. De financiële buffer van de dorpsraad is  
groot en er zouden meer projecten vanuit het leefbaarheidfonds gesubsidieerd moeten worden. Op stapel staat 
op dit moment de aanschaf van nieuwe dorpsvlaggen, daar wij door de voorraad heen zijn. 
De mogelijkheid tot financiële ondersteuning vanuit dit leefbaarheidfonds moet beter gecommuniceerd worden 
(eventueel m.b.v. Globaal) naar de verenigingen. Verder is het voorstel om het bedrag (nu max € 250,00), dat 
vanuit het leefbaarheidfonds verstrekt kan worden, te verhogen. De regeling voor financiële ondersteuning komt 
op de agenda van de volgende vergadering. 

5.2 Stand van zaken regiegroep (toekomst Vierlingsbeek) 

In  de regiegroep zitten de volgende personen; Lisette Verploegen, Christel Nabuurs, Ron van Daal, Luc Cuijpers, 

Wouter van Dongen, Marijn Tacken, Petro van Bergen en Govert Ketelaars. De eerste bijeenkomst van de 

regiegroep is op 11 september j.l. geweest. 

De opdracht voor de regiegroep is als volgt: “Vóór 1 december 2019 presenteren van een onderbouwd advies en 

plan van aanpak voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek. Het advies dient zo breed 

mogelijk gedragen te worden door de gemeenschap zodat er een gezamenlijk plan aan de gemeente 

gepresenteerd kan worden”. 

De regiegroep werkt namens de dorpsraad die ook eindverantwoordelijk is. 

Het verslag van de bijeenkomst van 4 juni 2019 zal op de website van de dorpsraad gepubliceerd worden. 

5.3 Speellocaties Vierlingsbeek 

In verband met de tijd stelt Juul voor dit punt in de vergadering van november 2019 te behandelen. 

5.4 Behandelen subsidieaanvraag hobby-atelier 

In afwijking van het reglement wordt aan de initiatiefnemers van het hobby-atelier € 500,- subsidie toegekend. Jan 

Manders wil de initiatiefnemers adviseren over veiligheidsaspecten binnen hun project. 

5.5 Collegebezoek 2020 d.d. 3 maart 2020 

Oorspronkelijk was het collegebezoek op 1 oktober 2019 gepland. Door omstandigheden (o.a. project toekomst 

Vierlingsbeek en vakanties) en het gebrek aan een voldoende voorbereidingstijd is het bezoek van het college 

verplaatst naar 3 maart 2020. Opzet van het bezoek zal in grote lijnen gelijk zijn aan het bezoek in 2017. 

Bij deze het verzoek om besprekingspunten voor het collegebezoek op 3 maart 2020 aan te dragen. Aktie: voor 

alle leden. 

 
9.  W.v.t.t.k. 

- Calvariegroep 

Jan Manders meldt dat het tekstplaatje gereed is en bij de Calvariegroep in de kerk van St. Anthonis geplaatst kan 

worden. Actie: Jan Manders en Wim Geurts 

 

10. Bespreken uitstaande acties. 

N.a.v. de actie “Plaatsen van de vier aankondigingframes” kan gemeld worden dat de frames gereed zijn en geplaatst 
kunnen worden. 
N.a.v. de actie “Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad” kan gemeld worden dat er donderdag 3 oktober 2019 
gestart wordt met de werkzaamheden door de werkgroep groen. 
N.a.v. de actie “SAM uitnodigen voor een DR-vergadering” wordt voorgesteld om SAM op een dorpsraadsvergadering in 
2020 uit te nodigen. Frans zal ze per e-mail inlichten. 
N.a.v. de actie “Vorming van een nieuwe werkgroep kermis” zal een oproep in Globaal geplaatst worden.  
 

11. Rondvraag. 
Jan Manders heeft geconstateerd dat er weer groenafval gestort wordt bij het bosperceel aan de Makkenweg. Huub zal 
hiervan een foto maken en daarvan een melding maken via de gemeente App. Aktie: Huub Geurts 
Hanny Willems meldt dat de voorzitter van dorpsraad (Vincent) een vergadering van het bestuur van ’t Joffershof heeft 
bijgewoond. Dit is zeer positief ontvangen. 
Pieter Jenniskens vraagt of nog iets gedaan is met zijn voorstel om de Bekse Kroegentocht voor te dragen voor de Dr. 
PeelenCultuurprijs. Het antwoord hierop is ja. 
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Iwan Spee heeft vernomen dat ouderen bewust niet door de Spoorstraat fietsen doordat zij dat onveilig vinden. Door de 
stoeprand is er geen mogelijkheid om uit te wijken. Kan hier iets meegedaan worden? 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 5 november 2019 
Dinsdag 3 december 2019. 
 
 
 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst 

Datum 
afgeronding 

gepland 

Wim en 

Bram  

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 

Allen Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 01-10-2019 03-03-2020 

Allen Besprekingspunten aandragen voor het collegebezoek op 3 maart 2020 01-10-2019 04-02-2020 

Jan Manders 
en Wim 
Geurts 

Aanbrengen tekstplaatje bij de Calvariegroep in de kerk van St. Anthonis 01-10-2019 05-11-2019 

Huub Geurts Melding maken van het storten van groenafval bij het bosperceel aan de 
Makkenweg met de gemeente App 

01-10-2019 05-11-2019 

 

 


