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Correspondentieadres secretaris  

Bas van Treek 

Heihoekscheweg 75  

5821 GH Vierlingsbeek 

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

KvK Brabant 54889103 

 

Dorpsraadsvergadering:  

Datum:  7 januari 2020 

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, 

Jan Spee, Juul de Bont, Gerard Willems en Pieter Jenniskens 

Afgemeld: geen afmeldingen 

1. Welkom 
Maarten heet de aanwezigen welkom op deze DR-vergadering. Welkom in dit nieuwe jaar, en 

welkom in het nieuwe decennium. Frans heeft de rol van secretaris het volle afgelopen decennium 

vervuld. Vincent een groot gedeelte van het afgelopen decennium de rol van voorzitter. De nieuwe 

secretaris en voorzitter hopen het op eenzelfde manier voort te zetten. De vergaderingen worden 

vanaf nu opgenomen en later uitgewerkt. Zodra de notulen door de vergadering zijn goedgekeurd 

worden de opnames verwijderd. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 3 december 2019 
 
Punt 5.7 Informeren verenigingen inzake de aankondigingsborden. Peter stuurt nog de 
mailadressen door van de verenigingen. Bram zal dan de verenigingen aanschrijven en een artikel 
in Globaal plaatsen. 

  Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 

- Andrea van Rouland meldt zich af voor de vergadering i.v.m. een blessure. Er volg binnenkort 
een kennismaking met haar, Maarten en Bas. Dan worden ook de punten besproken die wij 
graag in het collegebezoek van 3 maart terug willen zien. 

- Vliegveld de Peel: wat is het standpunt van de Dorpsraad? De Dorpsraad heeft een zienswijze 
ingediend. 

- Bijeenkomst Sportakkoord: Peter meldt zich hiervoor aan 
- Bijeenkomst gebiedsontwikkeling De Bergjes. Hiervoor zijn Juul en Wim aangemeld. Datum 

volgt. 
- Respons inzake aanmelding voor de werkgroep vliegveld De Peel. Er zijn geen reacties op 

binnengekomen. Maarten meldt zich hiervoor, gezien het dorpsbelang, zelf aan. 
- Brief Gemeente Boxmeer, omgevingsvergunning Achter de Heuf. Brief is volgens Pieter 

duidelijk en behoeft geen verdere toelichting. 
- Kerkbanken. Brief pastoor behoeft nog enige verduidelijking. Er moet een toezegging komen 

dat de kerkbanken toekomen aan de gemeenschap van Vierlingsbeek. De pastoor wordt nu 
gevraagd zodra het moment er is dat er zich een potentiële koper voordoet voor de kerk, wij 
de optie kunnen lichten om de kerkbanken over te nemen. Bas stelt mail op en legt deze nog 
eerst voor aan Sjaak. 
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4. Algemene informatie:  
       

4.1 Terugkoppeling gesprek gemeente m.b.t. voorstel MFA d.d. 10 december 2019. 
In december zijn er twee gesprekken geweest bij de Gemeente Boxmeer waarbij op 10 december  
Vincent, Maarten en Evert van Schoonhoven namens de dorpsraad aanwezig waren. Tevens 
waren er enkele mensen vanuit de regiegroep aanwezig en nog enkele mensen uit Vierlingsbeek. 
Namens de gemeente was wethouder Hendriks en ambtenaar Bart van Oort aanwezig. De vraag 
vanuit de gemeente is een onderbouwing van de 50.000 Euro aan onderzoekskosten, een 
onderbouwing van de strikt noodzakelijke kosten van de verbouwing van het Joffershof en een 
opgave wat we nu precies willen als gemeenschap van Vierlingsbeek. Sjaak Rambags heeft 
inmiddels een totaalplan geschreven inclusief een begroting en specificatie van de 50.000 Euro 
onderzoekskosten. Het is niet duidelijk of de begroting van de noodzakelijke aanpassingen van 
het Joffershof hierin ook zijn meegenomen. Deze verbouwingen zijn immers noodzakelijk voor de 
overbrugging naar een nieuw MFA toe. Maarten sluit dit nog kort met de regiegroep. Eventueel 
volgt er nog een gesprek met het bestuur van het Joffershof. De regiegroep blijft in stand totdat 
alles in kannen en kruiken is. Als alle stukken compleet zijn, brengt Bert van Oort de casus in de 
vergadering van B&W in. 
 
4.2 Huishoudelijk reglement 
Bram heeft gereageerd op het concept huishoudelijk reglement. A.h.v. zijn opmerkingen is het 
concept aangepast en naar Bram gestuurd. Bram zal dit nieuwe concept beoordelen en hierop 
reageren. In de volgende vergadering zal deze versie in de vergadering ingebracht worden. Het 
huishoudelijk reglement is een dynamisch stuk en niet in beton gegoten. We gaan er mee starten. 
Wijzigingen kunnen altijd worden geopperd en ter vergadering worden besproken. Het HR dient 
als vertrekpunt. Belangrijk uitgediscussieerd punt: Stemgerechtigden zijn het DB en de leden van 
de vaste commissies. Een groep los van de vaste commissies welke een punt inbrengt heeft één 
stem. Er volgt nog een discussie omtrent de bankkaart. Bram en Huub zullen een wenselijke 
situatie in kaart brengen en dit terugkoppelen met het DB 
 

4.3 W.I.U. 2020 
Opgenomen worden de punten uit de notulen van 3 december en het fietspad aan de Langstraat. 
  

4.4 Bezoek B&W 3 maart 2020 
Besproken worden de punten van de WIU (bij afwijzing: Beargumenteren waarom niet te doen), 
MFA en vliegveld De Peel. Dit wordt besproken met Andrea van Rouland tijdens het 
kennismakingsgesprek met Maarten en Bas. Wiu verduidelijken a.h.v. foto’s. Rein maakt foto’s 
van Langstraat. Huub gaat met Elly van het Koningskerkje bespreken hoe e.e.a. in te richten. 
 

4.5 Behandelen subsidieaanvraag werkgroep 4 mei 
Gevraagde subsidie voldoet aan reglement en wordt goedgekeurd. Vraag:  hoe de begroting is 
gespecificeerd. Er is sprake van non-profit organisaties en er worden kosten opgevoerd. Deze 
kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor de dirigent en muziekstukken. Wim overlegt nog met 
de werkgroep of zij de verhalen voor het boek over willen nemen van Peter en Bas en koppelt dit 
terug met Peter. 
 
4.6. Behandelen subsidieaanvraag stichting Garde- en showdanssport 
Gezien het bijzondere karakter van deze aanvraag (organiseren van een EK) wordt de aanvraag 
in behandeling genomen. De aanvraag voldoet echter niet aan het reglement. De vergadering 
staat  er, gezien het bijzondere karakter,  positief tegenover maar het voldoet helaas niet aan de 
voorwaarden. Hen zal worden gevraagd een aanvraag in te dienen die voldoet aan het reglement, 
onderbouwd met begroting waarin een concreet bedrag gevraagd wordt. We stellen het daarbij 
zeer op prijs als de stichting het in de volgende vergadering komt toelichten.  

 
 
4. W.v.t.t.k. 

Dit agendapunt wordt verwijderd. Eventuele punten komen in de rondvraag aan de orde. 
 

6. Bespreken uitstaande acties. 
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- 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 maart. 
 

- Uitwerken punten collegebezoek wordt op de eerstvolgende agenda gezet 
- Brief processierups is verstuurd en kan verwijderd worden 
- Wenspunten WIU zijn geïnventariseerd en kan verwijderd worden 
- Carnavalsvereniging geluidsoverlast. Gesprek met de carnavalsvereniging moet gepland worden 
- Reconstructie Molenweg nog niet geëvalueerd door de Dorpsraad van Groeningen 
- Subsidie ‘K wet ut Groevie. Bram vraagt de eindafrekening op 
- Zienswijze kernendemocratie is verstuurd en kan verwijderd worden 
- Werkgroep collegebezoek. Inzenden punten ter bespreking. Komt uitnodiging in Globaal.   
  Bevolking kan schriftelijk vragen stellen en in pauze wordt er door het DB een selectie van 
  gemaakt. 
- Brief kerkbanken. Reactie versturen dat kerkbanken behouden moeten blijven voor de 
  gemeenschap van Vierlingsbeek 
- Oproep BING in Globaal kan verwijderd worden. 
 

7. Rondvraag. 
Jan Manders: watertappunten station Vierlingsbeek. In Boxmeer en Cuijk zijn deze geplaatst. 
Willen we dit ook in Vierlingsbeek? Destijds afgekaart. Als er gewijzigde inzichten zijn kunnen we 
dit voor een volgende vergadering inbrengen. Rein heeft nog een telefoonnummer en vraagt de 
condities op. 
Jan Spee: bezorgdheid over werkgroep kermis. Staat op actielijst.  
Rein Verhoeven; Brief Wonen Vierlingsbeek over reglement  tuinen van huurders. Tuinen moeten 
voldoen aan richtlijnen van Wonen Vierlingsbeek. Wordt in DB besproken en evt op agenda gezet. 
Wonen Vierlingsbeek evt uitnodigen voor een volgende vergadering. 
Huub Geurts: Er staan nu lege frames langs de uitvalswegen. Is het een idee om deze frames te 
voorzien van doeken met bijv. de tekst: “Welkom in Vierlingsbeek” of fijne feestdagen? Huub vraagt 
een vrijblijvende prijsopgave op.  
 

 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 4 februari  
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. 
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Actielijst: 
 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst 

Datum 
afronding 
gepland 

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

03-12-19 03-02-20 

Vincent Evaluatie DR Groeningen inz. Constructie 
Molenweg 

03-12-19 03-02-20 

Bram Aanvraag subsidie ‘k wet ut Groevie 03-12-19 03-02-20 

Vincent Werkgroep college: Organisatie en uitwerken 
bespreekpunten. Uitnodiging in Globaal 

03-12-19 03-02-20 

Bas Aanvullend schrijven inz. Behoud kerkbanken 03-12-19 03-02-20 

Bram/Peter Mail naar verenigingen en artikel Globaal 
aankonigingsframes 

03-12-19 03-02-20 

Maarten afstemmen met regiegroep onderbouwing 
noodzakelijke kosten Joffershof 

07-01-20 03-02-20 

Huub subsidieverzoek werkgroep 4 mei 07-01-20 03-02-20 

Bas subsidieverzoek stichting Show- en danssport. 
Mail versturen met daarin verzoek om aanvraag 
te laten voldoen aan reglement 

07-01-20 03-02-20 

Rein/Jan watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 03-02-20 

Vincent  Vorming van nieuwe werkgroep kermis 03-09-19 03-03-20 

Werkgroep 
Statuten 

Actualiseren van de Statuten Stichting 
Dorpsraad Vierlingsbeek en opstellen 
huishoudelijk reglement 

01-10-19 03-03-20 

Peter  Bijdrage boek werkgroep BING 05-11-19 03-03-20 

Rein/DB Uitnodigen Wonen Vierlingsbeek 07-01-20 03-03-20 

Huub prijsopgave doeken in lege frames 07-01-20 03-03-20 

Huub/Bram beschrijven gewenste situatie rondom de 
bankkaart van de Dorpsraad 

07-01-20 03-03-20 

Werkgroep 
groen 

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad 07-05-19 Voorjaar 
2020 

 


