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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 12 mei 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 er wederom een videovergadering gehouden. (in mei was er i.v.m. 

Bevrijdingsdag geen DR gepland). Doel is bespreken van de uitstaande acties en verdere 

aangelegenheden die de revue zijn gepasseerd in de afgelopen periode. Ook de volgende 

vergadering (2 juni) gaat niet door i.v.m. corona. Alle leden worden uitgenodigd deel te nemen aan 

het video overleg dat die avond plaatsvindt.  

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 3 maart en 16 april 2020. 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken:  
Mails t.b.v. senioren worden doorgestuurd naar de KBO Vierlingsbeek (Jan Spee). Er is ook 
dringend behoefte aan een lid voor de werkgroep senioren. Doel is lijntjes leggen tussen de 
Dorpsraad, KBO en de Gemeente. We vragen een onderhoud aan met een vertegenwoordiging 
van DR en KBO om hierover van gedachten te wisselen. Bas stuurt een mail naar Jan Spee om 
zijn mening hierin te vragen.  

 
4. Algemene informatie: 

4.1 Kunstwerk Miyagi en subsidie aanvraag kapel Wim Geurts/Peter Schoofs 
Kunstwerk Miyagi wordt vrijwel zeker geplaatst aan de Molenbeek aan de Sleijbergweg. Wim Geurts en 
Peter Schoofs zijn voornemens een kapel te bouwen op de plek waar voorheen Het Kapelleke nabij de 
basisschool stond, samen met leerlingen van het ROC waar Peter werkzaam is. Antoine Achten uit Vortum 
heeft ons geattendeerd op subsidiemogelijkheden via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij als DR dienen 
een subsidie aanvraag in te dienen. Huub kijkt hoe ver hij er mee komt en neemt dit op met Antoine Achten. 
Ook Wim Geurts en Peter Schoofs worden hierin betrokken. Voor de DR betekent dit dat er alleen een 
tijdsinvestering wordt gevraagd door de subsidie aan te vragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
4.2  Voorstel Gemeente inz. Overloonseweg 
Voor de aanpassing van de Overloonseweg na de bonnenregen van enkele jaren geleden is destijds 
bepaald dat deze weg de uitstraling krijgt van een 50km weg. Hiervoor is destijds een bedrag begroot van 
33.5 k. Dit bedrag wordt echter met de voorgestelde aanpassing met 100k overschreden. Reden van de 
Gemeente om de DR te vragen of wij akkoord gaan met een goedkoper uitgewerkt alternatief. Wij kunnen 
echter niet beoordelen of deze voorgestelde aanpassingen voldoen aan deze uitspraak en adviseren de 
Gemeente de vraag voor te leggen aan een daarvoor bevoegde instantie of verkeersdeskundige. We 
vragen daarbij wel op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in dit dossier. Mogelijk kan bij 
een definitieve besluitvorming het bespaarde budget ten goede komen aan (de verkeersveiligheid) elders in 
Vierlingsbeek. 
 
4.3 MKBA Vliegbasis de Peel  
Verzoek MKBA is namens de gezamenlijke dorpsraden naar de Gemeente gestuurd. Maarten vraagt zich 
af of wij wel de juiste vertegenwoordigers hebben vanuit de Gemeente. In de Peel en Maas is een artikel 
verschenen over de gang van zaken over dit onderwerp bij de Gemeente Venray. Als nieuw argument 
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tegen de reactivering van de vliegbasis is het project Natura 2000 (o.a. Boschhuizerbergen) m.b.t. 
stikstofproblematiek. Maarten communiceert dit nog met Fons. Verder is het nu wachten op de reactie van 
de Gemeente op ons gezamenlijke verzoek.  
 
4.4 Dodenherdenking 2020 
I.v.m. corona vond de dodenherdenking dit jaar middels een live stream plaats. Meer dan 100 
geïnteresseerden volgden dit online. Daarna is de uitzending nog meer dan 200 keer teruggekeken. Het 
was erg goed opgezet en de waardering en complimenten worden uitgesproken aan iedereen die hieraan 
zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Een suggestie is om elk jaar als DR een krans te leggen, wordt 
overgelaten aan de werkgroep 4 en 5 mei. De terugkijklink zal op onze site geplaatst worden. 
 
4.5 MFA advies college 
Er is erg hard gewerkt achter de schermen door m.n. de regiegroep en onze politieke vertegenwoordigers. 
Voor de vergadering van B&W is er een negatief advies opgesteld. Aan de gemeenteraad wordt 
geadviseerd om niet akkoord te gaan met het verzoek om een budget beschikbaar te stellen voor een 
haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw MFA in Vierlingsbeek. In dit stuk wordt naar de mening van de 
regiegroep niet een weergave gegeven van de hele werkelijkheid. Stuk is ondanks overleg met wethouder 
toch in vergadering van B&W terecht gekomen. Vervolgactie: Tijdens commissie- en 
gemeenteraadsvergadering wordt de vergadering toegesproken en worden alle standpunten toegelicht en 
uitgelegd. Er is vandaag een brief verzonden (welke ook in Globaal zal verschijnen) namens de regiegroep 
naar alle gemeenteraadsfracties waarin commentaar wordt gegeven over het beleidsstuk van het college, 
waarin afgeraden wordt om subsidie te verstekken voor het haalbaarheidsonderzoek. De fracties zal 
gevraagd worden om deze brief nader toe te lichten in hun fractievergaderingen. Vanavond al wordt de 
fractie van de SP geïnformeerd door een afvaardiging van de regiegroep. Tijdens zo’n fractievergadering 
wordt het werkelijk verhaal weergegeven en de mate waarin de gemeenschap participeert. Dit ook met het 
oog op de participatiemaatschappij welke Boxmeer hoog in het vaandel heeft staan. Er zal nog veel water 
door de Maas gaan voordat er een onderzoek gestart kan worden, als het al gestart kan worden. Opgeven 
is geen optie. 
 
4.6 Vergadering juni? 
Deze vergadering gaat niet door bij Joffershof. Bas meldt af bij Joffershof. Alle leden die interesse hebben 
worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen via een videoverbinding.  
 
4.7 subsidieaanvraag Bèkse kroegentocht 
In de vergadering van juni zijn alle leden uitgenodigd. Er wordt dan over gestemd. De meeste stemmen 
van de deelnemende leden aan de videovergadering zijn leidend in de besluitvorming. Bas zal de 
organisatie hiervan op de hoogte stellen. 
  
4.8 Plan ’t Hulder en verplaatsen dassenburcht 
Das wordt verplaatst richting Makkenveld. Het bestaande voetpad wordt hierdoor onderbroken, aldus een 
mail van de Gemeente. Dit komt doordat honden, die daar veelal uitgelaten worden en dassen nu eenmaal 
niet samengaan. Juul informeert bij de Gemeente over de afsluiting en het procedure hoe e.e.a. tot stand is 
gekomen. De Dorpsraad is niet betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent het afsluiten van het 
wandelpad. 
 

5. Bespreken uitstaande acties: 

• Evaluatie DR Groeningen inzake Molenweg. Er wordt door de Gemeente nog een Smiley 
geplaatst. Vanuit de DR Groeningen aan ons de vraag wat hiervoor een gewenste plek 
moet zijn. Antwoord: van Groeningen naar Vierlingsbeek net voor de woning van Wim 
Verhofstad. Hier komt namelijk een voet/fietspad uit op de Molenweg. Dit is wat ons betreft 
het gevaarlijkste punt. De Gemeente heeft het verlichtingsplan voor de Molenweg gereed 
en wordt ter inzage rondgestuurd. Actie verwijderen 

• Speeltoestel Vierlingh en gele zand. Navraag bij Juul leerde dat het speeltoestel op een 
verhoging is geplaatst en er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Op de (gele) zand is 
gras ingezaaid. Dit wordt echter niet beregend zodat het niet tot kiemen komt. Bij regen zal 
het gras gaan groeien. Actie verwijderen 

• Overzicht leden en werkgroepen op de site. Actueel overzicht is naar Bram gestuurd. Actie 
verwijderen 

• Stand van zaken werkgroep kermis. Kermis is geannuleerd voor 2020. Actiepunt 
verschuiven naar begin 2021 

• Brief n.a.v. besluitenlijst WIU. Deze is in concept opgesteld. Na goedkeuring DB kan deze 
brief verstuurd worden. Actie verwijderen 
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• Brief Gemeente inzake MKBA De Peel is verstuurd en ondertekend door alle dorpsraden 
van de voormalige Gemeente Vierlingsbeek. Actie afvoeren 

• Spandoeken in leegstaande frames. Peter zal Vincent Vervoort opdracht geven om een 
doek te ontwerpen voor Vierlingsbeek. Groeningen bespreekt dit binnen hun eigen DR. 

6. Rondvraag:  

• Naambordjes voor de paadjes zonder naam zijn nu allemaal geplaatst. 

• Leden DR idee om een project op te zetten voor iets wat onze gemeenschap ten goede 
komt. Er worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 
 

Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
Dinsdag 2 juni 2020 (videovergadering) 
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 

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 

  


