Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2019
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij de
dorpsraad betrokken was en die in 2019 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 personen; n.l.:
De voorzitter de penningmeester, de secretaris en twee leden.
In 2019 zijn er 8 reguliere dorpsraadsvergaderingen en 1 speciale dorpsraadsvergadering geweest.
Communicatie:
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te verzorgen. De
informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van de dorpsraad
Vierlingsbeek. De naam van de website is: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld.
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, geïnformeerd.
Stichting Laurentius Vierlingsbeek:
De Stichting Laurentius Vierlingsbeek heeft in de vergadering van 5 februari 2019 aan de hand van een
presentatie het plan van aanpak betreffende de Laurentiuskerk uiteengezet. Het streven is om de kerk om te
vormen tot een multifunctionele ruimte zonder horeca.
De Stichting heeft in deze vergadering gevraagd of het gepresenteerd plan van aanpak door de dorpsraad
ondersteund wordt. De toen aanwezige leden van de dorpsraad ondersteunden het plan van aanpak van de
Stichting Laurentius Vierlingsbeek.
De uitkomst van dit plan van aanpak heeft geleid tot het organiseren van een speciale dorpsraadsvergadering om
samen met de verenigingen te de toekomst van Vierlingsbeek in kaart te brengen.
Speciale dorpsraadsvergadering:
Op 4 juni 2019 was er een speciale dorpsraadsvergadering met als thema “toekomst Vierlingsbeek”. Hiervoor
waren alle verenigingen voor uitgenodigd. De dorpsraad wilde samen met de besturen van gemeenschapshuis
Joffershof en Stichting Laurentius Vierlingsbeek de wensen van de verenigingen inventariseren.
Doel van deze bijeenkomst was het in kaart brengen van de voorzieningen in de toekomst, zoals bijv. een
bijdetijds en ruimer gemeenschapshuis of een moderne gymzaal, die voldoet aan huidige en toekomstige eisen,
beter uitgerust en meervoudig bruikbaar is.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er een regiegroep samengesteld. De regiegroep heeft de volgende
opdracht meegekregen: “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 uitgewerkte advies is in de bijeenkomst van 25-11-2019 in Concordia door de regiegroep aan de bewoners
van Vierlingsbeek gepresenteerd. We mogen terugkijken op een geslaagde avond. Er waren 225 inwoners
aanwezig. De aanwezigen waren praktisch unaniem (99 %) eens met het advies voor een MFA, dat de
regiegroep heeft opgesteld voor de gemeente Boxmeer. Op dinsdag 10 december 2019 is een afvaardiging van
de dorpsraad naar de gemeente geweest om met het mandaat van de bewoners het advies MFA te overhandigen
en toe te lichten.
Er zijn afspraken gemaakt voor het vervolgtraject.
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek:

De werkgroep wonen heeft in 2019 regelmatig contact gehad met de gemeente Boxmeer betreffende het plan ’t
Hulder. Door diverse oorzaken (o.a. de wet Fauna en Flora) is er grote vertraging in de uitvoering van dit plan
ontstaan.
Laurentius kerk:

De Dorpsraad heeft in december 2018 een raadgevend referendum uitgeschreven over het verlaten
van de Calvariegroep uit de Vierlingsbeekse Laurentiuskerk.
De uitslag van het referendum was als volgt:
- Totaal ontvangen formulieren 319.
- De calvariegroep hoort thuis in Vierlingsbeek: 311 voor (97%)
- De calvariegroep hoort thuis in St. Anthonis: 8 voor (3 %).
De uitslag van het referendum is in 2019 aan het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk overhandigd.
Bij het gesprek met het parochiebestuur is overeengekomen dat bij de Calvariegroep in de kerk van St. Anthonis
een naamplaatje aangebracht mocht worden. De volgende tekst is op het plaatje geplaatst:
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.
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek:
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de kerstverlichting rondom kerstmis aan. Ook wordt er een
kerstboom met verlichting geplaatst op het Vrijthof.
Werkgroep groen:
Het koningsparkje wordt door de werkgroep groen onderhouden. De dorpsraad ontvangt hiervoor van de
gemeente Boxmeer jaarlijks een bijdrage. Verder heeft de werkgroep regelmatig overleg met een ambtenaar van
de gemeente Boxmeer om te praten over problemen en oplossingen van het groen in Vierlingsbeek. Eventueel
worden daar ook de bewoners over geïnformeerd.
Werkgroep 4 mei:
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het oorlogsmonument naast de kerk. Ook dit jaar is
de herdenking door vele mensen (jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig verlopen.
Regeling financiële ondersteuning:
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de gemeente
Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari vastgesteld en
uitgekeerd.
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten:
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het dorp te
verbeteren.
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid.
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaanvraagformulier
opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te kunnen maken een verzoek in kunnen
dienen voor een subsidie. Het reglement en het subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de
dorpsraad Vierlingsbeek (www.vierlingsbeek-groeningen.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.
In 2019 hebben 2 verenigingen een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen.
Aankondigingenbeleid gemeente Boxmeer:
De gemeente Boxmeer heeft in 2015 een nieuw aankondigingenbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid
heeft de dorpsraad vier plaatsen aan de gemeente Boxmeer doorgegeven waar reclame voor evenementen
gemaakt mag worden. Op de volgende plaatsen zijn in 2019 aankondigingframes geplaatst:
- Locatie 1: Staaijweg voor kombord
- Locatie 2: Grotestraat (nabij watermolen) zijde Maashees
- Locatie 3: Overloonseweg (voor spoorwegovergang) zijde Overloon.
Voor locatie 4 wordt door de dorpsraad Groeningen nog naar een geschikte plaats gezocht.
Voor het gebruik van de aankondigingframes is een reglement opgesteld. Dit is terug te vinden op de website van
de dorpsraad (www.vierlingsbeek-groeningen.nl).
Zienswijzen:
Namens de Dorpsraad zijn er in 2019 een drietal zienswijzen ingediend:
Zienswijze t.b.v. vliegbasis de Peel
Zienswijze n.a.v. de voorgenomen herindeling van de Gemeente Boxmeer in de Gemeente Land van
Cuijk

-

Zienswijze t.a.v. de bouwplannen van P. Jenniskens

Vooruitblik 2020:
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld:
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei.
- De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch volgen en beoordelen.
- Verkeersonveiligheden in kaart brengen.
- De werkgroep groen realiseren bijenhotel langs het Makkenpad.
- Het bereiken van een grotere betrokkenheid en inbreng van verenigingen en inwoners bij de dorpsraad.
- Bezoek van het college van B&W van de gemeente Boxmeer.
- Vorming van nieuwe werkgroep kermis.

