
Pagina 1 van 4 

 

 

Correspondentieadres secretaris  

Frans Spiekman 

Heihoekscheweg 42,  

5821 GG Vierlingsbeek. 

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

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum:  3 december  2019 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Jan Manders,  Rein Verhoeven, Wim Geurts, Hanny Willems, Jan Spee, 

Joop Verbeeten, Juul de bont 

Afgemeld:  geen afmeldingen 

1. Welkom 
Vincent heet de aanwezigen welkom op deze DR-vergadering. Dit is tevens de laatste vergadering waarbij Vincent 

optreedt als voorzitter en Frans als secretaris. Vanaf de volgende vergadering in januari neemt Maarten de rol van 

voorzitter waar en Bas van secretaris. Vincent en Frans zijn te allen tijde bereid hen nog met raad en daad bij te staan. 

Andrea van Rouland (coördinator Wijk- en Dorpsraden, gemeente Boxmeer) heeft zich afgemeld wegens ziekte en zal 

aanschuiven bij de eerstvolgende vergadering. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 1 oktober  2019 
 
Punt 5.2 Overlast eikenbomen (processierups) park Overambt. De in het verslag genoemde brief naar de bewoners is 
nog niet verstuurd. 

 Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
* E-mail Mr. W. Goossens; Woensdag 6 november 2019, Sambeek Elsenhof, 75 jaar leven in vrijheid. Peter en Bas 
werken een aantal verhalen van enkele inwoners van Vierlingsbeek, die de oorlog hebben meegemaakt, uit. Deze 
verhalen worden gepubliceerd in een boek dat door de werkgroep BING wordt uitgebracht. Er komt een oproep in de 
Globaal waarbij de inwoners zich kunnen melden als zij een bijzonder verhaal hebben of iemand kennen die hier graag 
aan mee wil werken. 

 
4.   Bestuursaangelegenheden 

Nu de Dorpsraad per 1-1-2020 een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris krijgt, kan dit agendapunt verwijderd 

worden. Namens de dorpsraad richt Rob een dankwoord aan Vincent en Frans voor hun jarenlange inzet en biedt hen 

een leuk bierpakket incl ene Bèkse borrel aan.    

5. Algemene informatie:  
       

5.1 Speellocaties Vierlingsbeek 
Juul geeft aan dat Jolien Raymakers ook interesse heeft in dit onderwerp en wil samen met Juul hier aandacht 
aan besteden. Juul ligt het voorstel van Ruud Custers van de gemeente Boxmeer toe. De volgende zaken 
hebben de aandacht: 
- Combinatie toestel aan de Vieringh staat als enige op het veldje. Optie: Deze laten verplaatsen naar speelveld 
met kabelbaan 
- Speelveld langs de dierenweide staat er goed bij 
- 2 voetbaldoelen aan de Vierlingh staan er goed bij 
- Speeltoestellen aan de Willem 1 laten verplaatsen. Optie: Draaibuis naar speelveld aan de Beekstraat en 
Schommel naar speelterrein bij Beekstraat 
- 2 voetbaldoelen plaatsen op de Willem 1 (deze staan op de werf) 
- Speeltoestel aan de Jan van Cuijkstraat is gerepareerd. Hier is ruimte voor een extra speeltoestel op het gras 
- 2 voetbaldoelen achter de Heihoekscheweg staan er goed bij 
- Speeltoestellen aan de Heihoekscheweg verplaatsen. Optie: Wiptoestel verplaatsen naar speelterrein t’Veld en 
Schommel verplaatsen locatie nader te bepalen. Het vrijkomende veldje zou een bloemen- en plantenperk 
kunnen worden 
- Open stukje nabij de Vlasakker wordt later besproken. Hier wordt nog over nagedacht. 

5.2 Veiligheid Molenweg n.a.v. reconstructie 

De eerste indruk is, dat de veiligheid niet verbeterd is door de reconstructie. Het is te betreuren dat de gemeente 
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uit kostenoverwegingen niet méér maatregelen genomen heeft. Afgesproken is dat aan dorpsraad Groeningen 

gevraagd wordt wat hun bevindingen zijn (actie Vincent). Eventueel (weer) opnemen in WIU     

5.3 WIU 2020 

De wensen en knelpunten van de gemeenschap Vierlingsbeek dienen voor 15 januari 2020 ingezonden zijn. Daar 

de meeste wensen en/of knelpunten, ingediend voor 2019, niet gehonoreerd zijn, wordt voorgesteld om deze 

opnieuw in te dienen. 

Verder komen er nog een aantal nieuwe zaken bij: 

- Problemen met het riool ter hoogte van Grotestraat 5 en 7. Bij hevige regenval komt het toiletpapier uit het riool 

omhoog. 

- Riool bij de Legt. Overstort Cath. De  Berthoutstaat etc. Rotzooi blijft in speeltuintje lliggen. 

- Gootje i.c.m. schuine rand in de chicane levert gevaarlijke situaties op. 

- Snelheidsbeperkte maatregelen (bloembakken) in de Grotestraat hebben weinig effect. Er wordt nog steeds te 

hard gereden. 

- Op de website een oproep aan de bewoners plaatsen om kenbaar te maken dat zij ook wensen of knelpunten 

kunnen aandragen. 

- Tijdens de vergadering van met de gemeenteraad op 3 maart de WIU meenemen en verduidelijken a.h.v. foto’s 

- De door de Gemeente geaccordeerde punten (groen in het bestand) op onze actielijst plaatsen. Hiermee 

houden we de vinger tussentijds aan de pols. 

5.4 Terugkoppeling bijeenkomst regiegroep op 25-11-2019 

We mogen terugkijken op een geslaagde avond. Er waren 225 inwoners aanwezig. De aanwezigen waren 

praktisch unaniem (99 %) eens met het advies MFA, dat de regiegroep heeft opgesteld voor de gemeente 

Boxmeer. Op dinsdag 10 december 2019 gaat een afvaardiging van de dorpsraad naar de gemeente om met het 

mandaat van de bewoners het advies MFA te overhandigen en toe te lichten. 

Daarna moeten er afspraken gemaakt worden voor het vervolgtraject. 

5.5 Terugkoppeling bijeenkomst bestrijden van de processierups d.d. 14 november 2019 

Rein Verhoeven is naar deze bijeenkomst geweest. De overlast in 2019 was zeer groot. Diverse mogelijkheden 

voor het bestrijden van de processierups zijn toegelicht. Ook de effectiviteit van de bestrijding is besproken. 

De gemeente komt met een voorstel op welke locatie de processierups met een natuurlijke bestrijding van de 

eiken processierups kan plaats vinden. Ook mogen door de aanwezigen eigen locaties aangedragen worden. 

5.6 Terugkoppeling bijeenkomst SWOGB op 27 november 2019 

De bijeenkomst is onbedoeld niet bezocht door de dorpsraad. De notulen van deze bijeenkomst worden ons 

toegezonden. 

5.7 De verenigingen betrekken bij de dorpsraad? 

Hiervoor is nog geen concreet plan voor gemaakt. Voorstellen zijn: 

- een adressenregister opstellen. 

- regelmatig contact zoeken met de verenigingen bijv. nu met informeren over de aankondigingsborden. Er 

ontstaat bij regelmatig contact een herkenbaarheid. Verenigingen en de DR groeien dan op een natuurlijke 

manier naar elkaar toe. Daarnaast wordt je ook geholpen als verenigingen op termijn in één MFA gehuisvest zijn. 

Maar verenigingen mogen zelf ook proactief zijn. 

5.8 Behandelen subsidieaanvraag Dorpsquiz ‘k’Wet ‘t (Groevie) 

Hierover is nog geen besluit genomen. Zodra de financiële verantwoording is ingediend, dan wordt de 

subsidieaanvraag opnieuw besproken. 

5.9 Kernendemocratie 

Er zal een zienswijze, vrij algemeen, met een positieve insteek opgesteld worden. Actie: Vincent Gerrits 

 
6.  W.v.t.t.k. 

 
* Op 18 december 2019 vindt er met de bewoners van de Luciastraat, Beekstraat en Vlasakker en gemeente een 

overleg plaats over het deels rooien van bomen en de herplant van andere soorten bomen. 

* N.a.v. de ingebrachte klacht m.b.t. van het storten van groenafval bij het bosperceel aan de Makkenweg heeft de 

gemeente gereageerd. Met Volharding zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. het storten van het groenafval. De 

gemeente zal tenminste tweemaal per jaar het gestorte groenafval afvoeren naar de milieustraat. 

 

10. Bespreken uitstaande acties. 
- N.a.v. de actie “Plaatsen van de vier aankondigingframes”: Op 3 plaatsen (Overloonseweg, Staaiweg en Grotestraat 
(nabij de watermolen) zijn de aankondigingframes geplaatst. Voor het 4e frame zoekt de dorpsraad Groeningen nog een 
geschikte plaats. Het reglement is in concept gereed en zal door Maarten nog gecontroleerd worden op spelfouten. In de 
Globaal zal hier aandacht aan worden besteed. 
- N.a.v. de actie “Vorming van een nieuwe werkgroep kermis” zal een oproep in Globaal geplaatst worden. De 
werkzaamheden van de werkgroep worden opgevraagd bij de oude werkgroep. Alle partijen die belang hebben zouden 
zitting moeten hebben in deze werkgroep w.o. ondernemers, ouderen, jongeren etc. waarbij ook wordt toegezien op de 
verplichtingen van de kermisexploitant Van der Salm. Vincent neemt contact op met Tim Reefs en doet een oproep in de 
globaal. Op actielijst zetten met datum gereed februari 
- Voor de actie “Artikel voor Globaal opstellen i.v.m. het promoten van de regeling financiële ondersteuning” is 
uitgevoerd. De actie kan verwijderd worden. 
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- 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. Zie ook onder 6. W.v.t.t.k. De actie kan verwijderd worden. 
- Datum gereed bijenhotel verschuiven naar voorjaar 2020 
- in januari oproep plaatsen in Globaal van 15 januari voor onderwerpen collegebezoek 
 

11. Rondvraag. 
Sjaak Verstegen constateert dat aan de achterkant van de Vlasakker de beloofde bloempracht in de groenstrook er nooit 
is gekomen. Dit punt kan eventueel aangekaart worden bij het collegebezoek op 3 maart 2020. 
Sjaak Verstegen vraagt of de parochie al gereageerd heeft op onze brief met betrekking tot de kerkbanken. Tot op heden 
hebben wij nog geen reactie ontvangen. Er zal opnieuw een reminder gestuurd worden. 
Wim Geurts heeft contact gehad met Jan Stoffelen m.b.t. het achterlopen van de kerkklok. Jan Stoffelen heeft hierover 
contact gehad met de klokkenmaker. 
Rein Verhoeven vraagt of er al contact geweest is met de carnavalsvereniging i.v.m. de overlast (geluid en wildplassen) 
tijdens de carnavalsoptocht. Hierover is nog geen contact geweest met de carnavalsvereniging. Aktie: Vincent neemt 
contact op met Thijs Willems en maakt een afspraak om er met twee personen van de DR naar toe te gaan.  
Maarten Berbers vraagt of de ommetjes van Vierlingsbeek er nog wel zijn. Op zich zijn deze er nog wel, alleen er is 
weinig of geen documentatie over. 
Huub Geurts: aandacht wordt gevraagd voor het parkeren van auto’s op het kleine grasveldje bij het info-portaal van de 
gemeente tegenover het station. Bij constatering hiervan: melding doen via de MijnGemeente app 
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
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 

Werkgroep 
groen 

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad 07-05-2019 Voorjaar 2020 

Vincent 
Gerrits 

Vorming van nieuwe werkgroep kermis 03-09-2019 03-02-2020 

Werkgroep 
Statuten 

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek en 
opstellen huishoudelijk reglement 

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 07-01-2020 

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 

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

05-11-2019 07-01-2020 

DB Contact opnemen met de carnavalsvereniging i.v.m. de overlast tijdens de 
carnavalsoptocht 

03-12-2019 07-01-2020 

Vincent Evaluatie DR Groeningen inz. Constructie Molenweg 03-12-2019 07-01-2020 

Vincent Oproep inventarisatie knelpunten WIU door oproep in Globaal 03-12-2019 07-01-2020 

Bram Reglement aankondigingframes opstellen, controleren door Maarten en 
verspreiden onder de verenigingen 

03-12-2019 04-02-2020 

Bram Aanvraag subsidie ‘k wet ut Groevie 03-12-2019 07-01-2020 

Vincent Zienswijze indienen kernendemocratie 03-12-2019 07-01-2020 

Vincent Formeren werkgroep kermis 03-12-2019 03-03-2020 

Vincent Werkgroep college: Oproep in Globaal (uitgave 15-01-2020) inz. Punten 
voor bespreking 

03-12-2019 04-02-2020 

Frans Herinneringsbrief maken inz. Kerkbanken 03-12-2019 07-01-2020 

Vincent Contact carnavalsvereniging inz. Overlast 03-12-2019 07-01-2020 

Peter/Bas Oproep BING in Globaal 03-12-2019 07-01-2020 

 
 
 


