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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 3 maart 2020 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof 

 

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

Verstegen, Bram Verstegen, Jan Manders,  Juul de Bont, Hannie Willems,  Wim Geurts, 

Fons Opheij en Lambert Litjens.  

Regiegroep: Christel Nabuurs en Lisette Verploegen 

Afgemeld: Rob Smeets, Jan Roseboom, Vincent Gerrits en Rein Verhoeven 

1. Welkom 
Maarten heeft een ingelaste vergadering met de regiegroep en zal later aanschuiven. Bas neemt 

zijn taken waar totdat Maarten er is. Bas heet de aanwezigen welkom op deze DR-vergadering.  

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

opname verwijderd. 

 

2.  Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 februari 2020 
Sjaak merkt op dat hij in de notulen de passage mist inzake wateroverlast op de Vierlingh. Dit punt 
staat niet in de notulen maar is wel opgenomen in de actielijst. Er zijn verder geen op- en/of 
aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken 

- Plan ‘t Hulder. De Gemeente presenteert op 16 en 17 maart de plannen tot nu toe, waarbij  
kaders en keuzemogelijkheden worden aangegeven. Wat vinden de potentiële bewoners en 
de buurt en wat zijn hun wensen. Het plan wordt in werkateliers (inspraakronden) zoveel 
mogelijk afgestemd op deze wensen. De potentiele bewoners krijgen documentatie mee 
waarin zij hun keuzeopties aan kunnen geven. Daarna wordt het bestemmingsplan 
geschreven. Peter en Bram zijn namens de Dorpsraad aanwezig. De vergaderingen zijn 
openbaar. Er komt een oproep in Globaal. 

- 4 maart. Leven in vrijheid BING. Er wordt door de Gemeente een App beschikbaar gesteld 
aan kinderen van de basisschool om op pad te gaan en ervaringen op te doen over WOII. 
Wim zal deze bijeenkomst namens de Dorpsraad bezoeken 

- Email opschorting zienswijze. De procedure is opgeschort i.v.m. de aansluiting van de 
Gemeente Mill en St.-Hubert bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. De 
reactietermijn op onze ingediende zienswijze is hiermee verlengd. 

- Email hondenpoep. Er is een mail binnengekomen van een bewoner die aangeeft veel hinder 
te ondervinden van hondenpoep. Ook worden diverse leden van de Dorpsraad hier op straat 
over aangesproken. Feitelijk is dit een mentaliteitskwestie van onze bewoners, net als het 
dumpen van zwerfafval en asociaal rijgedrag. Op dit moment is het niet objectiveerbaar. Hier 
hadden we in het verleden wel een methode voor. Het gaat de vergadering te ver om dit weer 
op te starten.  De Gemeente is gestopt met het instellen van hondenuitlaatzones. Wij zullen 
een artikel in Globaal plaatsen om bewoners hier nogmaals op te wijzen. 

- De wimpel op het plein gaat stuk doordat de wimpel blijft hangen in de takken van de boom. 
Wim overlegt met Gerard Berkers en gaat een nieuwe wimpel plaatsen in de vlaggenmast van 
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de kerk. De vlaggenmast aan het plein kan op termijn worden verwijderd. Huub zorgt voor een 
nieuwe wimpel. 

- Leerkring dorpsondersteuner. Deze mail behoort toe aan de nieuwe werkgroep senioren en 
zal ter informatie worden doorgestuurd naar Jan Spee. 

- Kosten VVV. Joop Verbeeten heeft nabetaling gevraagd van 2013 tot heden. In het verleden 
zou de Dorpsraad hebben beloofd om een jaarlijkse vergoeding te verlenen van € 300,-. Dit 
ligt echter nergens vast. Besloten wordt deze vergoeding van ongeveer € 2.100,= toe te 
kennen, daar het een verfraaiing van het dorp is welke jaarlijks terugkomt en waarbij vele 
vrijwilligers in weer en wind ervoor zorgen dat onze dorpskern wordt gehuld in een mooie 
kerstsfeer. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoe dit is gelopen. Voor de toekomst dient de 
werkgroep VVV aan te geven welke kosten er in het betreffende jaar gemaakt worden. Dit 
dient tijdig te gebeuren. Deze kosten dienen wel binnen het budget te blijven. Het betreft geen 
subsidie maar betreft een onkostenvergoeding van de werkgroep VVV. Huub zal dit 
bevestigen aan de werkgroep VVV.  

 
4. Algemene informatie:  
 
4.1 Stand van zaken regiegroep MFA 
Namens de regiegroep MFA schuiven Christel Nabuurs en Lisette Verploegen aan. Lisette licht 
toe wat de huidige stand van zaken is. Er zijn twee gesprekken geweest met de Gemeente. Er is 
vervolgens een adviesaanvraag ingediend. Op grond daarvan had ambtenaar Bart van Oort nog 
een drietal opmerkingen: 

 - Waarom wil Vierlingsbeek iets anders dan de huidige accommodaties? 
- Waarom moet er een onderzoek plaatsvinden en geef vervolgens dan een onderbouwing van de 
kosten 
- Wat is de gemeenschap van Vierlingsbeek van plan zelf hierin te doen? 
Vervolgens is er een oplegger(bijlage) geschreven, waarin antwoorden zijn gegeven op de 
gestelde vragen. Aan de hand van deze oplegger zijn er weer vragen gekomen van Bart van 
Oort. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het Joffershof. Joffershof onderhoudt hierover zelf de 
contacten met de Gemeente. Dit is geen rol voor de regiegroep 
Vervolgens zijn er twee onderzoeksbureaus aangeschreven. De kosten van een 
haalbaarheidsonderzoek bedragen ongeveer €30.000 i.p.v. de aanvankelijk ingeschatte  €50.000. 
In de raadsvergadering van 7 mei wordt besloten of er geld beschikbaar wordt gesteld voor  dit 
onderzoek of niet. Deze datum heeft te maken met de politieke cyclus. Door de verdiepende 
vragen die gesteld zijn is dit uiteindelijk 7 mei geworden. Bart van Oort schrijft een advies aan het 
college en het college doet een voorstel aan de raad. In principe krijgen wij geen inzake in dit 
advies. Het advies is pas openbaar als het college hier iets van gevonden heeft. Binnenkort 
wordende Vierlingsbeekse raadsleden Jan Stoffelen en Marc Oudenhoven hierover bijgepraat. 
Zijn er echter nog aanvullende vragen op het advies van de ambtenaar kan het zo zijn dat ook 
mei niet haalbaar is. Ook is er een gesprek geweest met SKOV. Zij staan er 100% achter de 
school te betrekken in de plannen. Tegen de tijd dat de MFA gerealiseerd is, moeten er ook 
plannen gemaakt worden voor de huisvesting van de school daar die op termijn ook 
afgeschreven is. Op de vraag of een dergelijk haalbaarheidsonderzoek wel noodzakelijk is omdat 
er in 2014 ook al e.e.a is onderzocht wordt aangegeven dat men toen de noodzaak nog niet zo 
voelde. Bovendien werd er toen meer gekeken naar de bestaande voorzieningen terwijl het dorp 
zich nu uitgesproken heeft over één centraal gelegen MFA. I.v.m. de hoogte van de investering 
zullen partijen altijd een gedegen onderzoek verlangen waarbij alle facetten deugdelijk worden 
onderbouwd. Het is belangrijk dat iedereen achter het plan gaat staan en er geen verdeeldheid 
heerst. 
In het totale plan wordt ook verwezen naar de noodzakelijke verbouwingen van Joffershof. Het 
Joffershof geeft aan dat de noodzakelijke verbouwingen met gemeente zijn gecommuniceerd. Er 
is een tekening met een globale begroting. De plannen gaan uit van een grotere zaal, keuken en 
een grotere bergruimte. De Dorpsraad, regiegroep en het Joffershof zullen in een gezamenlijke 
brief aan Bart van Oort vragen of dit een antwoord is op de door hen gestelde vraag. 
 
4.2 Vliegbasis de Peel 
Voor de vergaderingen van het COVM heeft de Gemeente twee personen afgevaardigd. Ben 
Alders uit Overloon namens de bewoners en wethouder Peter Stevens als vertegenwoordiger van 
de Gemeente Boxmeer. Fons Opheij zal namens de Dorpsraad de vergaderingen volgen van de 
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COVM en de vergaderingen van de gemeente Venray. In de COVM zitten omwonenden defensie 
en gemeenten. Vergaderingen zijn openbaar. Stukken staan online op de site van COVM de 
Peel. Vliegveld zou 1 nov 2021 opengaan. Dit is niet haalbaar i.v.m. meerdere procedures en 
stikstofproblematiek. De definitieve datum is dus nog onbekend. Er worden uiteindelijk  F 35 JSF 
straaljagers gestationeerd. De basis wordt geschikt gemaakt voor 3600 vliegbewegingen per jaar 
in 3 x 6 weken. Gilze Rijen is reservevliegveld voor Volkel en Leeuwarden. Uit een brief van de 
staatssecretaris blijkt dat zij de taak van Gilze Rijen over wil hevelen naar de Peel i.v.m. last van 
omwonenden. Hierbij zou het aantal gestelde vliegbewegingen niet worden overschreden. In april 
is er een oefening met helikopters uit 14 landen. Met 35 helikopters en straaljagers wordt er drie 
dagen gevlogen. Er komen t.z.t. ook  belevingsvluchten om mensen te laten wennen. Vanuit 
Venray wil Jan Hoeba een MKBA opstellen die door de gezamenlijke Gemeenten moet worden 
bekostigd. Deze kosten worden nl. niet door defensie betaald. De totale kosten van dit onderzoek 
bedragen tussen de €15.000 en €25.000. Het betreft de Gemeenten Deurne, Helmond, Venray, 
Gemert en Boxmeer. Fons krijgt dit verzoek van Jan Hoeba welke wij dan door kunnen sturen 
naar de Gemeente Boxmeer. Maarten heeft inmiddels telefonisch kennis gemaakt met Ben 
Alders. 
Het is van belang dat we  met de Dorpsraden van de voormalige gemeente Vierlingsbeek 
gezamenlijk optrekken. In de loop van dit jaar zullen we een gezamenlijke bijeenkomst plannen 
waar dit onderwerp op de agenda zal staan. 
 
4.3 Vaststellen jaarverslag, kasverslag en benoemen kascommissie 2020 
Jaarverslag: Vincent mist de drie ingediende zienswijzen en wil deze graag toevoegen. Bas zal 
deze toevoegen. Het jaarverslag is hiermee goedgekeurd. Hij zal deze daarna doorsturen naar 
Bram. 
Kasverslag: Wim en Sjaak hebben de kas gecontroleerd en geen afwijkingen gevonden. Het 
kasverslag wordt hiermee goedgekeurd.  
Kascommissie: Wim treedt af en Juul stelt zich beschikbaar.  
Het goedgekeurde jaarverslag en kasverslag zal naar Andrea worden gestuurd ter 
verantwoording van de verkregen waarderingssubsidie. 
 
4.4 Rooster van Aftreden 
Voorstel wordt goedgekeurd. Jaarlijkse datum vervangen door 1 maart en herkiesbaar afvoeren.  
 
4.5 Actualiseren lijst commissieleden op de site 
Er is een voorzetje gemaakt en er zijn wat werkgroepen toegevoegd. WIU en verkeer, MFA en 
senioren. Deze worden aangevuld met vaste mensen. Peter stuurt een voorstel rond. Iedereen 
mag er op schieten. In de volgende vergadering wordt deze lijst vastgesteld. De vergadering wil 
leefbaarheid en groen splitsen en de commissie erfgoed en De Peel toevoegen. Ook dit is een 
dynamisch stuk. De vaste commissieleden hebben stemrecht en zijn lid van de Dorpsraad.  
 
4.6 Evaluatie kermis 2019, doorkijk kermis 2020 
Koen Verstegen en Rob Zegers vormen de nieuwe werkgroep van de kermis. Jan Spee is 
gevraagd of en zo ja wie er namens de senioren deel wil nemen in de werkgroep kermis. De 
werkgroep kermis wordt deze week bijgepraat door Tim Reefs. In  2020 lopen contracten nog en 
in 2021 komen er nieuwe contracten. Onlangs is er een evaluatie geweest op het gemeentehuis 
waarbij Vincent en Koen aanwezig waren. Het verslag volgt nog.  
 
4.7 Datum, locatie en hoofdonderwerpen collegebezoek 
Op 13 oktober 2020 vindt het collegebezoek plaats in het Koningskerkje. De vergadering van 6 
oktober komt te vervallen. Op de agenda staan: vliegbasis De Peel, MFA, kernendemocratie in de 
nieuwe gemeente en duurzaamheid. Oproep: bedenk vragen bij deze thema’s. Na de vergadering 
in april wordt er een artikel aan gewijd in de Globaal, waarin de inwoners van Vierlingsbeek in de 
gelegenheid worden gesteld hun inbreng hierop te geven.  
 
4.8 Terugkoppeling werkgroep Groen: 
- Op 5 februari hebben Juul en Rein samen met de wijk- en dorpsraden van de Gemeente 
Boxmeer een  info avond bijgewoond met IVN. O.a. biodiversiteit, eikenprocessierups, afkoppelen 
regenwater van het riool, aanpakken van groen werden besproken.  2 x per jaar is er een  
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bijeenkomst met de overige wijk en dorpsraden. Brabant wil 15 miljoen bomen planten in 10 jaar. 
Nadenken waar deze moeten komen te staan. 
- Project basisschool: Bijenhotel verlengde Willem1-straat. Samen met kinderen was een succes. 
- Bezoek Wonen Vierlingsbeek n.a.v. brief naar bewoners i.v.m. aandacht inrichting tuinen. 
Aandacht gevraagd meer groen in tuinen. Ivm wateropvang, biodiversiteit etc. Wonen 
Vierlingsbeek was enthousiast en stelt bewoners middels een brief hiervan op de hoogte en zij 
plaatsen een artikel rondom dit onderwerp in Globaal.  
- Op de Vierlngh waren problemen met de waterafvoer. Juul en Rein zijn hierbij betrokken toen 
men al bezig was met het aanleggen van de nieuwe bestrating. De wegen zijn verlegd en er is 
meer plaats voor de wateropvang. De eerste ervaringen zijn positief. Thans is men  bezig met de 
aanplanting. Er is een breed fietspad dat in nood gebruikt kan worden  als omleiding of 
noodroute. Er ligt veel gele zand waar niets op kan groeien. Dit nog even meenemen richting 
gemeente. Het speeltoestel ligt op een plek die moeilijk bereikbaar is voor de kinderen. 
Maarten vraagt of door de Gemeente de juiste procedure is gevolgd. Door toevallige gesprek met 
bewoner is de rest ook aangepast. De bewoners zijn niet meegenomen in de plannen. De 
Gemeente geeft aan dat e.e.a. in overleg is gebeurd met omwonenden en Juul en Rein van de 
Dorpsraad. De praktijk is echter anders. Maarten zal dit in een mail aan Andrea recht zetten.   

 
 
5. Bespreken uitstaande acties 
 
- Evaluatie DR Groeningen inzake reconstructie Molenweg. Er is nog niet geëvalueerd. Wel wordt 

een opmerking gemaakt over de slechte verlichting. Vincent is niet aanwezig. Actiepunt wordt 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

- Mail naar verenigingen en artikel Globaal aankondigingsframes. Bram geeft aan dat mail is 
verstuurd en artikel in Globaal verschijnt (afvoeren) 

- Afstemmen met regiegroep onderbouwing noodzakelijke kosten Joffershof. Er wordt een 
gezamenlijke brief naar de Gemeente geschreven (zie 4.1 afvoeren) 

- Vorming van nieuwe werkgroep kermis. (Zie 4.6 afvoeren) 
- Afspraak wonen Vierlingsbeek (zie 4.8 afvoeren) 
- Prijsopgave doeken in lege frames. Er is in Globaal een prijsvraag uitgezet voor ontwerp. 

Doorschuiven naar juni 2020 
- Communiceren met Andrea inzake wateroverlast en plannen Vierlingh (zie 4.8 afvoeren) 
- Plannen met college nieuwe datum collegebezoek en vastleggen locatie (zie 4.7 afvoeren) 
- Opvragen brief bewoners Overloonseweg/station. Na ontvangst namens Dorpsraad zorgen uiten 

richting Gemeente. Bewoners zijn gevraagd of de Dorpsraad hier een rol in moet spelen. Hierop is 
niet gereageerd.  

- Kennismaking Ben Alders inz COVM (zie 4.2 afvoeren) 
- Realiseren bijenhotel langs het Makkenpad (zie 4.8 afvoeren) 
 
6. Rondvraag. 

Sjaak Verstegen: Spoorstraat is momenteel afgesloten t.h.v. het spoor. Momenteel wordt de 
waterleiding vervangen. De buurt is  hierover ingelicht en er is melding van gedaan in het 
Boxmeers Weekblad.  
Bas van Treek: gerucht gaat rond dat kerk is verkocht. Koop is niet doorgegaan i.v.m. 
moeilijkheden erfpachtconstructie. Sjaak geeft laatste stand van zaken. De regie ligt bij de 
stichting Laurentius  
Wim Geurts: In het Koningsparkje hebben snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij een 
hoogwerker en een tractor is gebruikt. Deze hebben diepe sporen achtergelaten. Huub stuurt 
hierover een app naar de Gemeente en een mail naar Rein. 
Maarten Berbers: Hoe is de carnavalsoptocht verlopen? Er waren geen bouwhekken bij park 
geplaatst. Geen klachten van omwonenden. Veel controle met geluidsmetingen. Ook in het 
reglement was er duidelijke aandacht om overlast te voorkomen en werd er melding gemaakt van 
controles en de mogelijkheden van een sanitaire stop bij de lokale horeca.  
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 7 april 2020 
Dinsdag 2 juni 2020 
Dinsdag 7 juli 2020 
Dinsdag 1 september 2020 
Dinsdag 13 oktober 2020 collegebezoek 
Dinsdag 3 november 2020 
Dinsdag 1 december 2020. 
 

Actielijst: 
 
 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

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

DB artikel in Globaal inzake hondenpoep 03-03-20 07-04-20

Wim/Huub Wimpel 03-03-20 07-04-20

Bas mail leerkring dorpsondersteuner doorsturen naar Jan 

Spee

03-03-20 07-04-20

Huub mail naar werkgroep VVV inzake toekomstige procedure 

vergoedingen

03-03-20 07-04-20

Maarten Procedure communiceren omtrent wateroverlast Vierlingh 03-03-20 07-04-20

DB Actualiseren leden werkgroep op site 04-02-20 07-04-20

Bas Jaarverslag en kasverslag naar Andrea ter 

verantwoording van de verkregen waarderingssubsidie

03-03-20 07-04-20

DB gezamenlijke brief opstellen richting Gemeente of vraag is 

beantwoord over de noodzakelijke verbouwingen van het 

Joffershof

03-03-20 07-04-20

Werkgroep 

groen

Vierlingh: plaatsen speeltoestel en berg gele zand 

communiceren met Gemeente

03-03-20 07-04-20

Huub/Rein Diepe sporen na snoeiwerkzaamheden Koningspark 03-03-20 07-04-20

Huub/Bas prijsopgave doeken in lege frames 07-01-20 02-06-20

DB Organisatie en uitwerken bespreekpunten collegebezoek. 

Uitnodiging t.z.t in Globaal

04-02-20 02-06-20

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

Allen vragen bedenken bij hoofdonderwerpen collegebezoek en 

oproep in Globaal plaatsen

03-03-20 02-06-20

Werkgroep 

Statuten

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 

Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement

01-10-19 01-09-20

DB Plannen overleg met overige dorpsraden van de vml 

gemeente Vierlingsbeek over o.a. vliegbasis de Peel

03-03-20 31-12-20

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


