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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:  5 november  2019 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

Aanwezig:  Vincent Gerrits, Frans Spiekman, Huub Geurts, Peter Rijnen, Maarten Berbers, Bas van Treek, Sjaak 

Verstegen, Bram Verstegen, Jan Manders,  Rein Verhoeven, Wim Geurts, Hanny Willems, Jan Roseboom, 

Joop Verbeeten 

Afgemeld:  Rob Smeets, Juul de Bont 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom op deze DR-vergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 1 oktober  2019 
 
Jan Manders mist in de notulen zijn opmerking dat in de opdracht naar de regiegroep helaas niet het plan m.b.t. de 
toekomstmogelijkheden van het kerkgebouw is opgenomen, hoewel dit in de dorpsbijeenkomst d.d. 4 juni 2019 
besproken is.   

 Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
* E-mail Udo van der Zanden “Aangepaste planning Molenweg Vierlingsbeek”; Naar aanleiding van een aantal 
aanwonende bewoners is het 3e plateau (ca. in het midden van de Molenweg) richting Groeningen verplaatst. Verder zijn 
de aanwonende bewoners te laat door de gemeente geïnformeerd, waardoor er geen ruimte meer was om nog 
aanpassingen aan te brengen. 
Tijdens deze vergadering vraagt men zich af of de veiligheid niet in gevaar is. De veiligheid van de Molenweg wordt op 
de agenda van de volgende vergadering gezet. 
- E-mail Andrea Rouland “deelname vanuit de kernen in COVM Vliegbasis de Peel”; er heeft zicht niemand vanuit 
Vierlingsbeek, Holthees en Maashees aangemeld. Vanuit de gemeente wordt nog getracht om iemand uit Overloon te 
charteren. 
- E-mail BING “bijeenkomst 6 november 2019”: vanuit de dorpsraad Vierlingsbeek gaat niemand naar deze bijeenkomst. 
Peter Rijnen zal nog reageren richting BING waarom niemand vanuit Vierlingsbeek naar deze bijeenkomst gaat. Actie: 
Peter Rijnen 
- E-mail VKKNB: “Uitnodiging PlattelandsParlement Venhorst d.d. 23 november 2019”; er zijn diverse workshops. Maar 
vanuit de leden is hiervoor geen belangstelling. 

 
4.   Bestuursaangelegenheden 

De volgende mededelingen worden er gedaan: 

- De huidige secretaris (Frans Spiekman) stopt per 1 januari 2020. 

- De huidige voorzitter (Vincent Gerrits) stopt per 1 januari 2020. 

Het bestuur heeft voor de twee vacante vacatures twee personen weten te vinden en wel: 

- Bas van Treek heeft aangegeven om de taak van secretaris op zich te nemen. 

- Maarten Berbers heeft aangegeven om de taak van voorzitter op zich te nemen. 

Beide nieuwe bestuursleden worden met applaus welkom geheten. 

5. Algemene informatie:  
5.1 Speellocaties Vierlingsbeek 

I.v.m. de afwezigheid van Juul de Bont wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van december 
2019. 

5.2 Overlast eikenbomen (processierups) park Overambt 

De indieners van de klacht konden niet op de vergadering aanwezig zijn. Rein Verhoeven stelt een brief op, die 

naar de betreffende bewoners gestuurd zal worden. Tevens zal een kopie van deze brief naar de gemeente 

gestuurd worden.  In de bief wordt het standpunt van de dorpsraad duidelijk verwoord. De dorpsraad is tegen de 

gevraagde bomenkap en zal dit dan ook duidelijk beargumenteren. Actie: Rein Verhoeven 

Bovendien strookt het kappen van de bomen niet met een van de uitgangspunten van de dorpsraad: 

Vierlingsbeek is een groen dorp. 



Pagina 2 van 4 

 

Op 14 november 2019 is er een bijeenkomst in het gemeentehuis m.b.t. het bestrijden van de processierups. 

Vanuit de dorpsraad gaan Huub Geurts en Rein Verhoeven naar deze bijeenkomst. 

5.3 Uitnodiging bijeenkomst SWOGB op 27 november 2019 in ’t Joffershof 

Doel van de bijeenkomst is het o.a. in kaart brengen van de wensen van de bewoners m.b.t. Wonen, Zorg en 

Welzijn van ouderen. Vanuit de dorpsraad gaan Huub Geurts en Rein Verhoeven naar deze bijeenkomst. 

5.4 Regeling voor financiële ondersteuning 

Besloten wordt om het maximale subsidiebedrag te verhogen van € 250,- naar € 500,-. 

Daar er binnen Vierlingsbeek weinig gebruik gemaakt wordt van deze regeling gaan wij deze regeling promoten. 

Maarten Berbers zal een artikel voor Globaal en de website opstellen. Actie: Maarten Berbers 

5.5 Statuten Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 

De statuten zijn in maart 2012 opgesteld. De tijden zijn inmiddels veranderd en mogelijk moeten de statuten 

daarop aangepast worden. Een werkgroep bestaande uit Bas van Treek, Maarten Berbers, Sjaak Verstegen en 

Vincent Gerrits gaan hiermee aan de slag. 

5.6 W.I.U. 

Ieder jaar kunnen de dorps- en wijkraden wensen en knelpunten met betrekking tot de inrichting van de openbare 

ruimte aan de gemeente leveren. Deze wensen en/of knelpunten moeten half januari 2020 kenbaar gemaakt zijn. 

Bij deze het verzoek aan de leden om met suggesties te komen. Zodat deze in de vergadering van december 

2019 behandeld kunnen worden. 

5.7 Status Regiegroep 

De regiegroep is ver gevorderd met hun voorstel m.b.t. een toekomstbestendig gemeenschapshuis. De uitwerking 

van het opgestelde advies, c.q. plan wordt op 25 november 2019 aan de bewoners van Vierlingsbeek en 

Groeningen in ’t Joffershof gepresenteerd. 

Jan Manders heeft nog een voorstel betreffende een mogelijke bestemming voor de Laurentiuskerk. Daar de 

Laurentiuskerk buiten de opdracht van de regiegroep valt, zal Jan hiervoor zelf contact opnemen met Stichting 

Laurentiuskerk.  

5.8 Vaststellen vergaderdatums 2020 

Voor 2020 worden de volgende vergaderdatums vastgesteld: 

07-01, 04-02, 03-03,07-04, 02-06, 07-07, 01-09, 06-10, 03-11 en 01-12. 

5.9 Gladheidbestrijding 2019-2020 

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. In de strooiroute is een zoutbak, bij het pontveer Vierlingsbeek-Bergen, 

regulier opgenomen. De zoutbak bij de Merletgaarde wordt slechts 1* per jaar gevuld. 

5.10 Dorpsvlag en wimpels 

De dorpsraad gaat akkoord met de aanschaf van 50 vlaggen en 30 wimpels. 

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

Geen punten ter bespreking. 

 

10. Bespreken uitstaande acties. 
N.a.v. de actie “Plaatsen van de vier aankondigingframes” de ledeen worden via datumprikker uitgenodigd om te helpen 
bij het plaatsen van de aankondigingsframes. 
Op de actie “Peiling behoefte senioren Vierlingsbeek voor bijeenkomst redzaamheid Rode Kruis” is geen response 
gekomen. De KBO heeft hier zelf actie voor ondernomen. De actie kan verwijderd worden. 
De actie “SAM uitnodigen voor een DR-vergadering” is uitgevoerd en kan verwijderd worden. 
N.a.v. de actie “Vorming van een nieuwe werkgroep kermis” zal een oproep in Globaal geplaatst worden. 
Voor de actie “Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek” is een werkgroep gevormd. Zie 
agendapunt 5.5. 
De actie “Aanbrengen tekstplaatje bij de Calvariegroep in de kerk van St. Anthonis” is uitgevoerd. De actie kan 
verwijderd worden. 
De actie “Melding maken van het storten van groenafval bij het bosperceel aan de Makkenweg met de gemeente App” is 
uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden. 
 

11. Rondvraag. 
Rein Verhoeven meldt dat er op 12 november 2019 een gesprek plaats vindt met de bewoners van de Vlasakker en de 
heer Custers van de gemeente m.b.t. de inrichting van de groenstrook achter hun woningen. 
Rein Verhoeven vraagt of er na aanleiding van de carnavalsoptocht (geluidsoverlast etc.) een brief naar de 
carnavalsvereniging gestuurd is. Dit is nog niet gebeurd.  
Joop Verbeeten vraagt of de emails benoemd bij de ingekomen stukken breder uitgedragen kunnen worden. Op dit 
moment worden deze alleen aan de kernleden gestuurd. Na enige discussie is hierover geen besluit genomen. 
Joop Verbeeten meldt dat VVV besloten heeft om de kerstboom een nieuwe bestemming te geven. Hij wordt nu op de 
hoek van de kerk bij de aanwezige bloembak geplaatst. 
Wim Geurts meldt namens de werkgroep kerststal dat de beelden van de kerststal gerenoveerd moeten worden. De 
inventarisatie van de kosten komen uit op ca. € 4000,-. De financiële middelen ontbreken hiervoor. Suggesties voor 
werving financiën? 
Sjaak Verstegen meldt dat in de statuten vastgelegd is dat de notulen, nadat deze akkoord zijn, door de voorzitter 
ondertekend moeten worden. Tot op heden gebeurt dit niet. 
Peter Rijnen stelt voor om “het benaderen van de verenigingen door de dorpsraad” op agenda van de volgende 
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vergadering te plaatsen. 
Peter Rijnen meldt dat v.v. Volharding en korfbalverenging DES mogelijk gaan fuseren. 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 3 december 2019 
Dinsdag 7 januari 2020 
Dinsdag 4 februari 2020 
Dinsdag 3 maart 2020 (in het Koningskerkje i.v.m. bezoek college B&W) 
Dinsdag 7 april 2020 
Dinsdag 2 juni 2020 
Dinsdag 7 juli 2020 
Dinsdag 1 september 2020 
Dinsdag 6 oktober 2020 
Dinsdag 3 november 2020 
Dinsdag 1 december 2020. 
 
 
 
 
 

Uitstaande acties: 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst 

Datum 
afronding 
gepland 

Wim en 

Bram  

Plaatsen van de vier aankondigingsframes 07-05-2019 01-10- 2019 

Werkgroep 
groen 

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad 07-05-2019 01-10-2019 

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 

Peter Rijnen Reageren naar BING n.a.v. de uitnodiging voor de bijeenkomst op 6 
november 2019 

05-11-2019 03-12-2019 

Rein 
Verhoeven 

Brief opstellen n.a.v. van klacht m.b.t. de processierups door de bewoners 
van de Overambt 

05-11-2019 03-12-2019 

Maarten 
Berbers 

Artikel voor Globaal opstellen i.v.m. het promoten van de regeling 
financiële ondersteuning 

05-11-2019 03-12-2019 

Allen Aandragen van wensen en knelpunten m.b.t. de inrichting openbare 
ruimte (W.I.U. 2020) 

05-11-2019 03-12-2019 

 


