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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:  4 februari 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,  

Juul de Bont, Hannie Willems.  

Carnavalsvereniging: Rob van Berlo, Geert Evers en Thijs Willems 

Stg. Show- en Danssport: Jacqueline van den Heuvel, Daniëlle, en Toon Smits. 

Afgemeld: Rob Smeets, Juul de Bont later aanwezig, Vincent Gerrits eerder weg 

1. Welkom 
Maarten heet de aanwezigen welkom op deze DR-vergadering. Een bijzonder woord van welkom 

aan de vertegenwoordigers van de carnavalsvereniging de Keieschieters en van Stg. Garde en 

Showdanssport. De vergadering wordt zoals gebruikelijk opgenomen. Na goedkeuring van de 

notulen wordt de opname verwijderd. 

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 3 december 2019 
 
Punt 4. Sjaak merkt op dat hij in de notulen de passage mist waarbij de Dorpsraad samen met het 
Joffershof op een rijtje zet wat de noodzakelijke kosten zijn voor de verbouwing van het Joffershof. 
Dit punt staat niet in de notulen maar is wel opgenomen in de actielijst. Na de vergadering wordt 
hiervoor een afspraak ingepland. 

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

 
- Wim en Lisette zijn in Oeffelt geweest. De belangstelling in Vierlingsbeek was groter en de 

samenstelling was diverser 
- WIU punten zijn ingeleverd. Later kwam de mail onder onze aandacht inzake de wateroverlast 

bij de Vierlingh. Deze is niet in de WIU opgenomen. Verzuimd is door de bewoners n.a.v. de 
oproep in Globaal dit door te geven als knelpunt van de WIU maar rechtstreeks aan de 
Gemeente. Het is nu aan de Gemeente dit punt op te nemen in de WIU. Onze zorg: worden 
alle bewoners betrokken bij een mogelijke oplossing? Maarten communiceert dit met Andrea 
met de vraag of er draagvlak is onder de bewoners over de plannen.  

- Vliegbasis de Peel COVM. De Gemeente heeft één persoon vanuit de Gemeente Boxmeer 
afgevaardigd (Ben Alders uit Overloon) en Peter Stevens als wethouder van de Gemeente. 
Fons Opheij zal de vergaderingen van COVM bijwonen en zijn bevindingen met ons 
terugkoppelen. Ook zijn er bewonersbijeenkomsten vanuit de Gemeente Venray die door 
Fons bezocht zullen worden. Maarten benadert Ben Alders om kennis en afspraken te maken. 
Wij willen o.a. graag de notulen daarvan zien. 

 
4. Algemene informatie:  
    

4.1 Toelichting subsidieaanvraag stg. Garde en Showdanssport 
Namens de stg. Garde en Showdanssport zijn aanwezig Jacqueline van den heuvel (secretaris 
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Eurodance 2020 en bestuurslid van de Bekse Klinkertjes), Dannielle (commissie vrijwilligers) en 
Toon Smits (technische commissie). 
Een relatieve kleine vereniging uit Vierlingsbeek is gevraagd Eurodance 2020 te organiseren. Dit 
is een driedaags evenement dat gezien de locatie uit moest wijken naar de Wetteling in Venray. . 
In de Gemeente Boxmeer was geen geschikte locatie aanwezig. Het evenement wordt 30 april 
geopend door burgemeester Van Soest. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
ondernemers uit Vierlingsbeek (denk aan catering etc.). De aanvraag voldoet aan het reglement 
en er worden enkele vragen gesteld over de begroting. Gezien het bijzondere karakter en dat 
Vierlingsbeek voortdurend op de kaart wordt gezet tijdens dit evenement wordt besloten om een 
subsidie toe te kennen t.h.v. € 500,=. De dorpsvlag zal tijdens dit evenement worden gehesen. 
 
4.2 Toelichting carnavalsvereniging overlast optocht 
Rob van Berlo (secretaris), Thijs Willems (voorzitter) en Geert Evers coördineren de 
carnavalsoptocht in Vierlingsbeek. In het verleden zijn er klachten rondom wildplassen, 
geluidsoverlast en het achterlaten van rotzooi geuit. Sinds de storm van vier of vijf jaar geleden is 
als enige in de regio de optocht in Vierlingsbeek na overleg met diverse veiligheidsinstanties toch 
doorgegaan. Sinds die tijd weten wagenbouwers en groepen Vierlingsbeek te vinden en 
zijn/worden er extra maatregelen genomen: 
- Door de Gemeente is een vergunning verleend voor het houden van een carnavalsoptocht. In 

deze vergunning staan een aantal maatregelen opgesomd waaraan de carnavalsvereniging 
zich dient te houden. 

- Geluidsmetingen bij de wagens gedurende de optocht. Deze blijven binnen de normen. (vanaf 
1 meter 120 db en tot eerste gevel 95db). De ervaringen van mensen kan anders zijn. bijv. 
tussen gebouwen en bij stilstand van wagens. Dit is echter max. 3 minuten per keer 

- Er wordt gehandhaafd bij het dumpen van rotzooi en wildplassen, door BOA’s die de hele 
optocht aanwezig zijn. De horecapolitie zal aan het begin van de optocht aanwezig zijn. BOA’s 
zijn bevoegd tot bekeuren van wildplassers. Zij zullen bekeuren aan de inschrijver van de 
groep. 

- Er lopen beveiligingsbeambten met de optocht mee. zij controleren op brandblussers, 
brandveiligheid en geluid. Met de risicogroepen loopt de beveiliging de gehele optocht mee 
om excessen te voorkomen. 

- Voor het starten van de optocht ontvangt iedere groep een reglement. Ook wordt aangegeven 
dat wildplassen verboden is en dat men naar het toilet kan bij Concordia of Herberg Thijssen.  

- Er is nauw overleg met de evenementencoördinator van de Gemeente.  
- Suggestie: plaatsen van urinoirs is volgens de Gemeente niet zinvol.  
- Suggestie bouwhek plaatsen bij ingang van park. De carnavalsvereniging denkt hierin mee en 

overlegt met gemeente.  
- Metallic versierde snippers zijn niet afbreekbaar en het park lag er vorig jaar mee vol. Hierop 

zal dit jaar extra worden toegezien.  
- De carnavalsvereniging zal de optocht na de carnaval met ons evalueren.  
- De vergadering is positief verrast omtrent de professionele aanpak en organisatie van dit 

evenement. 
 

4.3 Terugkoppeling kennismakingsgesprek Andrea van Rouland op 15 januari. 
 -  Informeel kennismakingsgesprek waarbij Maarten en Bas het kort hebben gehad over de  
            punten van de WIU welke die dag ingeleverd moesten worden.   
 -  Collegebezoek van 3 maart. Besloten om dit bezoek te verplaatsen naar september of oktober  
            van dit jaar. De reden hiervoor is dat 3 maart al kort dag is. de onderwerpen die op de rol  
            staan (WIU, MFA en vliegbasis de Peel) lenen zich niet echt voor dit overleg. Enerzijds zijn er  
            nog een aantal zaken “onder de hamer” (MFA en WIU) en anderzijds is het beter zijn om een  
            aantal hoofdonderwerpen te bepalen waarop de wethouders zich gedegen kunnen  
            voorbereiden en wij daar deelvragen over kunnen stellen. Deze hoofdonderwerpen dienen  
            uiterlijk in juni doorgegeven te worden aan het Andrea. Maarten excuseert zich over de gang  
            van zaken. Dit had in overleg moeten gebeuren met het DB en dat is helaas niet gebeurd. Bas  
            vraagt aan Andrea enkele opties voor een nieuwe datum  (15 september, 6 oktober). In het  
            volgende overleg bepalen we de hoofdonderwerpen. We hebben dan nog ruimschoots de tijd  
            om deelvragen te formuleren.  
     Mogelijke onderwerpen die de revue passeren: 

- MFA 
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- Vliegbasis de Peel 
- Het groene beleid van de Gemeente Boxmeer 
- De rol van de dorpsraad na de fusie (kernendemocratie)  

 
4.4 Bezoek B&W 3 maart 2020 verplaatst naar het najaar. Bepalen hoofdonderwerpen 
Zie onder 4.3. de reservering van het Koningskerkje is geannuleerd. Het Joffershof zal gevraagd 
worden deze datum te reserveren en het evenement in Globaal zal aangepast worden (Bas) 
 
4.5 Terugkoppeling plan “t Hulder 
Bram heeft overleg gehad met de Gemeente. Het plan is weer vlot getrokken. Er is een schrijven van 
ODBN dat de steenuil onder bepaalde voorwaarden geen probleem mag zijn. M.b.t. de das is er nog 
geen nieuwe ontwikkeling. Stedenbouwkundige ateliers worden opgepakt en gepland eind februari 
begin maart. Er zijn dan twee bijeenkomsten voor omwonenden en gegadigden. Hier wordt uitleg 
gegeven over het plan en documenten uitgereikt waarin gegadigden hun voorkeuren aan kunnen 
geven en op basis daarvan wordt een definitief stedenbouwkundig plan opgesteld. Inleveren van de 
ingevulde documenten bij secretaris van de Dorpsraad. De Gemeente zal de betrokken partijen 
hiervan op de hoogte stellen. In de WIU is de vraag gesteld of de boom behouden mag blijven. 
Waarschijnlijk komt deze in het midden van het pleintje te liggen en kan hij behouden blijven. 
Afhankelijk van de grondslag t.z.t.  
 
4.6 afspraken over jaarverslag, kasverslag, kascommissie en kascontrole 
Frans stelt voor de volgende vergadering het jaarverslag 2019 op. Huub heeft het kasverslag gereed 
en zal voor de volgende vergadering worden gecontroleerd door de kascommissie t.w. Sjaak 
Verstegen en Wim Geurts.  
 
4.7 Actualiseren ledenlijst van de site 
De lijst van de leden van de werkgroepen op de site is niet meer actueel. Voor de volgende 
vergadering zullen Maarten en Bas een voorstel opstellen. We zullen dit voorstel de volgende 
vergadering bespreken en bepalen wie dan vervolgens de mailwisselingen van de Dorpsraad krijgen. 
Voor nu zal Bram alvast de voorzitter en de secretaris wijzigen. 
 
4.8 Verzoek vergoeding kosten opschoondag 2020 
Besloten is om net als voorgaande jaren 50% van deze kosten te vergoeden. De overige 50% zullen 
door de organisatie ingediend worden bij de Dorpsraad van Groeningen.  
 
4.9 Terugkoppeling bijeenkomst sportakkoord 
Peter heeft deze bijeenkomst bijgewoond. De bedoeling is dat de gemeente Boxmeer en St.-Anthonis 
komen tot een gezamenlijk sportakkoord. Het doel is om mensen aan het sporten te krijgen en te 
houden. Concreet moet e.e.a. nog uitgewerkt worden. 
 
4.10 Doorontwikkeling huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement is aangepast n.a.v. de argumenten van Bram. Juul zal nog haar op- of 
aanmerkingen doorgeven per mail. Aan de hand van de vorige discussie in de vergadering van 7 
januari is punt 6.9 toegevoegd. Het reglement zoals het er nu ligt is een startdocument en zal 
dynamisch blijven. In het najaar zullen we kijken in hoeverre er strijdigheden zijn tussen de statuten 
en het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is vanaf nu operationeel. 
 
5. Bespreken uitstaande acties 
 
- Evaluatie DR Groeningen inzake reconstructie Molenweg. Er is nog niet geëvalueerd. Wel wordt 

een opmerking gemaakt over de slechte verlichting. 
-   Carnavalsvereniging uitnodiging. Dit punt kan afgevoerd worden. Evaluatie plannen na de  
    carnaval.  
-  Subsidieverzoek ‘k wet ut afvoeren. Hier wordt volgens Bram geen gebruik van gemaakt 
- Werkgroep  college. Zie punt 4.3 en 4.4 
-  Aanvullend schrijven behoud kerkbanken. Gereed 
-  Mail verenigingen inzake aankondingingsframes. Mailadressen zijn binnen. Verenigingen  

worden deze maand aangeschreven 
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-  Afspraak Joffershof inzake onderbouwing noodzakelijke kosten. Afspraak wordt na de  
vergadering gemaakt. 

-  Subsidie werkgroep 4 en 5 mei. Subsidie goedgekeurd en uitbetaald 
-  Subsidieverzoek stg. Garde en Showdanssport. Zie 4.1 
-  Watertappunt. Kosten € 4.300,= Dit punt wordt twee jaar vooruit geschoven. Mogelijk gaat NS  

deze in de toekomst bij alle stations gratis plaatsen. 
- Werkgroep kermis. Er is één kandidaat die zich gemeld heeft. Vincent gaat 11 februari naar de 

Gemeente waar de kermissen 2019 worden geëvalueerd en er wordt vooruitgekeken naar 2020. 
- Actualiseren statuten. Zie punt 4.10. Huishoudelijk reglement is vanaf nu operationeel. Na de 

zomer wordt er gekeken of er geen tegenstrijdigheden zijn met de statuten. Tegen die tijd zal het 
huishoudelijk reglement voldoende doorontwikkeld zijn. 

- Bijdrage boek werkgroep BING. Dit wordt opgepakt door de werkgroep 4 en 5 mei en kan 
afgevoerd worden. 

- Uitnodigen Wonen Vierlingsbeek. Juul en Rein gaan 13 feb naar wonen Vierlingsbeek. 
Terugkoppeling volgt in de volgende vergadering 

- Prijsopgave doeken lege frames. Volgens Huub zijn deze kosten beperkt en bedragen deze 
ongeveer € 150,- voor vier doeken van 2x2 meter. Bas vraagt prijsopgave en een concept op bij 
Vincent Vervoort. (“Welkom in het groene dorp Vierlingsbeek”). De vraag is wie e.e.a. gaat 
beheren. Een oplossing zou zijn dat degene die een doek wil plaatsen namens een vereniging het 
doek van de Dorpsraad eruit haalt en weer plaatst als het zijn eigen doek er weer uithaalt. I.v.m. 
stormrisico goed communiceren dat alle spinnen vastgezet moeten worden. 

- Bankkaart. De bankkaart van Frans is vervallen en voor Bas zal een door Huub een nieuwe 
worden aangevraagd. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat de bankkaart in het 
bezit is van de penningmeester en de secretaris. 

 
6. Rondvraag. 

Rein Verhoeven: werkgroep groen gaat samen met groep  7 en 8 van de basisschool en zes 
vrijwillligers project op basisschool doen deze maand.  
Wim Geurts: paaltjes dierenweide. Deze zijn niet stevig genoeg en worden omver getrapt. De 
paaltjes dienen echter alleen ter aanduiding dat daar bollen zijn gepoot en geven aan dat daar niet 
gemaaid mag worden. 
Wim Geurts: kerk beugel bij de toren. Vuilnisbak is weg,hekwerk is verwijderd en weer teruggezet. 
En muurtje bij de kerk bij de trap is weer kapot. Muurtje is kapot. Melden s.v.p in de gemeente 
app.  
Wim Geurts: boom bij school. Is omvergereden. Rein heeft mail gestuurd naar gemeente van alle 
bomen die weg zijn. Deze boom is hierin ook opgenomen. 
Peter Rijnen: criminaliteit Overloonseweg en station. Buurt heeft brief verstuurd naar Gemeente 
en politie. Peter zorgt dat wij een kopie krijgen van deze brief. Vanuit de Dorpsraad zullen ook wij 
onze zorgen uiten.  
Sjaak Verstegen. Vergaderschema Andrea wanneer komt ze onze vergadering bijwonen? Andrea 
heeft ons vergaderschema en komt er op terug. 
Juul de Bont: werkgroep Groen: Juul en Rein gaan naar de eerste bijeenkomst van IVN toe. De 
resultaten worden in de volgende vergadering teruggekoppeld. 
 

 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 3 maart 2020  
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 

Vincent Evaluatie DR Groeningen inz. Constructie Molenweg 03-12-19 03-02-20 

Bram Mail naar verenigingen en artikel Globaal 

aankonigingsframes 

03-12-19 03-02-20 

Maarten afstemmen met regiegroep onderbouwing 

noodzakelijke kosten Joffershof 

07-01-20 03-03-20 

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

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

Huub/Bas prijsopgave doeken in lege frames 07-01-20 07-04-20 

Maarten Communiceren met Andrea inzake wateroverlast en 

plannen Vierlingh 

04-02-20 03-03-20 

Bas Plannen met college nieuwe datum collegebezoek en 

vastleggen locatie 

04-02-20 03-03-20 

Maarten/Bas Actualiseren leden werkgroep op site 04-02-20 03-03-20 

Peter Opvragen brief bewoners Overloonseweg/station. Na 

ontvangst namens Dorpsraad zorgen uiten richting 

Gemeente 

04-02-20 03-03-20 

DB Organisatie en uitwerken bespreekpunten 

collegebezoek. Uitnodiging t.z.t in Globaal 

04-02-20 02-06-20 

Maarten Kennismaking Ben Alders inz COVM 04-02-20 02-06-20 

DB Evaluatie carnavalsvereniging 04-02-20 02-06-20 

Werkgroep 

groen 

Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad 07-05-19 02-06-20 

Werkgroep 

Statuten 

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 

Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement 

01-10-19 01-09-20 

Rein/Jan watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 07-01-22 

 


