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Correspondentieadres secretaris  

Bas van Treek 

Heihoekscheweg 75  

5821 GH Vierlingsbeek 

e-mail: dorpsraad-

vierlingsbeek@vierlingsbeek-

groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Videoconferentie met Dagelijks Bestuur  

Datum 16 april 2020 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Thuis 

 

Deelnemers: Huub Geurts, Peter Rijnen, Maarten Berbers, Rob Smeets en Bas van Treek.  

1. Welkom 
I.v.m. het Coronavirus is de vergadering van 7 april geannuleerd. Daar er ook geen vergadering 

gepland staat in mei is besloten om met het dagelijks bestuur een videoconferentie te houden. 

Doel is bespreken van de uitstaande acties en verdere aangelegenheden die de revue zijn 

gepasseerd in de afgelopen periode. 

 

2.  Actielijst: 

••••  Molenweg.  Bas vraagt Vincent naar de stand van zaken en koppelt deze terug in het volgende 
video overleg 

••••  Er is een artikel in Globaal verschenen inzake de hondenpoep. Actiepunt verwijderen 

••••  Huub geeft wimpel af bij Gerard op 16 april. Actiepunt verwijderen. 

••••  Mail leerkring dorpsondersteuner is doorgestuurd naar Jan Spee. Actiepunt verwijderen. 

••••  Huub heeft een mail gestuurd naar de werkgroep VVV inzake de toekomstige procedure 
vergoedingen. Huub stuurt Bas nog een kopie van deze mail. Actiepunt verwijderen.  

••••  Wateroverlast Vierlingh. Op 16 april heeft Maarten gesproken met Andrea. De procedure verdient  
niet de schoonheidsprijs, het resultaat wel.  Ambtenaar moet in het vervolg de Dorpsraad inlichten 
als er signalen binnenkomen. Op verzoek van Andrea gaan we een gesprek aan met Ruud 
Kusters om de procedure af te stemmen. Actiepunt verwijderen en nieuwe actiepunt opvoeren 

••••  Leden werkgroep op de site. Naar aanleiding van de reacties is het overzicht bijgesteld. Dit kan in 
de toekomst natuurlijk altijd aangepast worden. Bas zal Bram vragen dit aan te passen op de site. 
Na overleg blijven we de binnengekomen mails sturen naar mensen die belangstelling tonen voor 
het werk van de Dorpsraad. Zijn er (vertrouwelijke) zaken die eerst afstemming behoeven dan 
bespreken we deze eerst binnen het DB (bijv. subsidieaanvragen) actiepunt verwijderen 

••••  Kermiswerkgroep. Bas zal Vincent vragen naar de stand van zaken. Neemt er iemand van de 
Bèkse kroegentocht zitting in deze werkgroep? 

••••  Jaarverslag en kasverslag is opgestuurd naar de Gemeente ter verantwoording van de 
waarderingssubsidie. Actiepunt verwijderen 

••••  Gezamenlijke brief noodzakelijke verbouwing Joffershof. Zie onderstaand. Actiepunt afvoeren. 

••••  Diepe sporen in Koningspark. Deze zijn niet meer zichtbaar. Actiepunt verwijderen. 
 
3. Ingekomen stukken:  

• Subsidieaanvraag Bekse Kroegentocht. De subsidieaanvraag is compleet en is besproken in 
het DB. i.v.m. de coronacrisis is het niet mogelijk de aanvraag voor te leggen aan de leden 
van de Dorpsraad. De aanvrager is hiervan op de hoogte gesteld. Aangegeven dat het DB in 
principe positief  achter de aanvraag staat. In de eerstvolgende vergadering zullen we deze 
aanvraag voorleggen. Als de coronacrisis nog langer voortduurt, zal het DB daar in mei een 
definitieve beslissing over nemen. 

• Huishoudelijk reglement aanpassen. Tijdens de coronacrisis blijkt dat er soms behoefte is 
aan snelle besluitvorming, terwijl we daar de vergadering niet optimaal bij kunnen betrekken. 



Pagina 2 van 4 

 

Het huishoudelijk reglement moet daarop aangescherpt worden. Beslissingen die urgent zijn 
en waarbij we het niet voor elkaar krijgen i.v.m. calamiteiten om mensen te raadplegen 
kunnen worden genomen door het DB tot een bedrag van € 500,=. Het hoeft hier overigens 
niet altijd te gaan om geldbedragen. 

•••• Er is een verzoek binnengekomen van een bewoner van de Grotestraat over verplaatsing van 
een aankondigingsframe. Peter Rijnen informeert bij de Gemeente wat de mogelijkheden zijn 
en neemt contact op met de betreffende bewoner. Gemeente heeft destijds de plaatsen 
bepaald. Bas informeert de bewoners over deze procedure en stuurt een cc van deze mail 
naar Peter.  

•••• Doeken in frames: er is geen reactie binnengekomen vanuit de Globaal om een ontwerp te 
maken voor de tijd dat er geen doeken aanwezig zijn. Peter neemt contact op met basisschool 
of er interesse bestaat of de kinderen een ontwerp willen en kunnen gaan maken met daaraan 
gekoppeld een prijsvraag. Voor het einde van het schooljaar willen we graag weten of en 
wanneer de basisschool hieraan mee wil werken. Het thema is “welkom in het groene dorp 
Vierlingsbeek”. Voor het spandoek in Groeningen neemt Peter contact op met Maaike en 
inventariseert  daarbij hun wensen. 

•••• Werkatelier het Hulder. Dit is i.v.m. het coronavirus uitgesteld.  

•••• WIU: De Gemeente heeft de resultaten teruggekoppeld van de punten die we aangegeven 
hebben o.b.v. de WIU. Het advies van Andrea is om aan de hand van deze besluitenlijst de  
zaken die wij graag anders hadden gezien onderbouwd met argumenten aan te geven. Zo 
worden er zaken afgedaan alsof er geen gedragenheid is terwijl wel het punt veiligheid in het 
gedrang is. Maarten zal een schriftelijke reactie geven op deze besluitenlijst. In de 
eerstvolgende vergadering bespreken we deze notitie. Als er voldoende draagvlak is zullen we 
deze notitie indienen bij de Gemeente. 

•••• MFA: er is een negatief advies gestuurd naar het College als het gaat om het verzoek van het 
ter beschikkingstellen van een budget voor een haalbaarheidsonderzoek. Het Joffershof zou 
na een verbouwing nog 20 jaar toekomstbestendig zijn. De lokale politiek is nu aan zet. Het 
Joffershof is bereid te wachten met verbouwing tot er een onderzoek naar de haalbaarheid 
van een MFA is geweest. Zoals het er nu naar uitziet komt het onderzoek er niet. 8 mei 
spreekt de Gemeenteraad er zich over uit. Het versturen van een gezamenlijke brief is nu 
achterhaald. Mogelijk biedt de casus in Langenboom nog een aanknopingspunt. 

•••• Het huishoudelijk reglement dient op de site geplaatst te worden. Bas geeft dit door aan Bram. 

•••• Vliegbasis de Peel. Er wordt een verzoek opgesteld voor een MKBA en die gaat richting 
Gemeente. De dorpsraden van de voormalige gemeente  Vierlingsbeek zijn gevraagd dit 
verzoek mede te ondertekenen. Het ziet er naar uit dat alle dorpsraden hierop ingaan. De brief 
naar de Gemeente wordt verstuurd waarbij er een kopie gaat naar alle leden. 

•••• Oefening en reactiveren basis is uitgesteld door corona. 

•••• Collegebezoek in oktober. Tijdspad in de gaten houden.  

•••• Subsidie dansgroep blijft staan. Wordt volgend jaar georganiseerd 

•••• Volgende videovergadering dinsdag 12 mei om 20.00 uur. 
 

 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
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. 
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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 

Werkgroep 
groen 

Vierlingh: plaatsen speeltoestel en berg gele zand 
communiceren met Gemeente 

03-03-20 07-04-20 

Bas Overzicht leden en werkgroepen op de site plaatsen 

(Bram) 

17-04-20 12-05-20 

Bas Bij Vincent navragen over stand van zaken werkgroep 

kermis 

17-04-20 12-05-20 

Maarten brief Gemeente opmerkingen besluitenlijst WIU 17-04-20 12-05-20 

Bas brief Gemeente inzake MKBA de Peel 17-04-20 12-05-20 

allen subsidieaanvraag Bekse kroegentocht 17-04-20 02-06-20 

DB Huishoudelijk reglement aanpassen en op site 

plaatsen (Bram) 

17-04-20 02-06-20 

Peter Verplaatsen aankondigingsframe Grotestraat 17-04-20 02-06-20 

Peter Overleg met basisschool om eventuele opmaak doek 

in aankondigingsframe 

17-04-20 02-06-20 

Bram werkateliers 't Hulder. Stand van zaken 17-04-20 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 

DB gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea 

inzake procedure WIU meldngen 

17-04-20 01-09-20 

Werkgroep 
Statuten 

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 
Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement 

01-10-19 01-09-20 
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Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

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

Werkgroep 

groen

Vierlingh: plaatsen speeltoestel en berg gele zand 

communiceren met Gemeente

03-03-20 07-04-20

Bas Overzicht leden en werkgroepen op de site plaatsen 

(Bram)

17-04-20 12-05-20

Bas Bij Vincent navragen over stand van zaken werkgroep 

kermis

17-04-20 12-05-20

Maarten brief Gemeente opmerkingen besluitenlijst WIU 17-04-20 12-05-20

Bas brief Gemeente inzake MKBA de Peel 17-04-20 12-05-20

allen subsidieaanvraag Bekse kroegentocht 17-04-20 02-06-20

DB Huishoudelijk reglement aanpassen en op site 

plaatsen (Bram)

17-04-20 02-06-20

Peter Verplaatsen aankondigingsframe Grotestraat 17-04-20 02-06-20

Peter Overleg met basisschool om eventuele opmaak doek 

in aankondigingsframe

17-04-20 02-06-20

Bram werkateliers 't Hulder. Stand van zaken 17-04-20 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

DB gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea 

inzake procedure WIU meldngen

17-04-20 01-09-20

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


