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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 2 juni 2020 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Thuis 

 

Deelnemers: Joop Verbeeten, Sjaak Verstegen, Bram Verstegen, Wim Verhofstad, Tim Reefs, Huub 

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

afgemeld: Jan Manders en Juul de Bont 

1. Welkom 
I.v.m. het Coronavirus is er wederom een videovergadering gehouden. Alle leden van de DR 

hebben hiervan een uitnodiging ontvangen.  

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 12 mei 2020. 
Sjaak: mist op de actielijst het actiepunt “subsidie aanvraag project ’t Kappeleke”. Per abuis is bij 
de notulen de verkeerde actielijst gevoegd. Bas zal de juiste actielijst toevoegen en op de site 
laten plaatsen.  
Sjaak: Overloonseweg goed onderwerp collegebezoek? Onderwerp past hier niet in. We hebben 
aangegeven dat wij hier niet deskundig in zijn en hebben het teruggelegd bij de Gemeente. Wij 
kunnen niet beoordelen of de geboden oplossing voldoet aan het feit dat de weg er uit komt te zien 
als een 50km weg.  
 
Ingekomen stukken:  
Sjaak: Hoe is de verlichting straks geregeld op de Molenweg. De Gemeente geeft telefonisch aan 
dat de bestaande armaturen worden uitgebreid en worden voorzien van ledverlichting. Er zou dan 
een egaal verlichte straat ontstaan. 

 
3. Algemene informatie: 

4.1 Brainstormsessie collegebezoek. Op de agenda voor het collegebezoek komen de volgende 
hoofdonderwerpen aan de orde: 
1. MFA 
2. Vliegbasis De Peel 
3. Duurzaamheid binnen de Gemeente 
4. Kernendemocratie 
Voor de volgende vergadering dienen er een aantal vragen geformuleerd te worden. Deze dienen ter 
voorbereiding naar de Gemeente te worden gestuurd. Bas stuurt naar alle leden het verzoek hier over na te 
denken en punten aan te leveren voor de eerstvolgende vergadering. 
 
4.2 Stand van zaken vliegbasis de Peel 
Diverse Gemeenten hebben inmiddels een verzoek ontvangen voor een MKBA. Er zijn nog geen verdere 
ontwikkelingen. MER wordt uitgevoerd door vliegbasis de Peel zelf.  
 
4.3 Stand van zaken MFA 
voorstel tot afwijzing onderzoekskosten komt a.s. donderdag 4 juni in de commissievergadering. Luc 
Cuijpers gaat de raad toespreken na voorbereiding binnen de regiegroep. Ook Tim Reefs zal de vergadering 
namens de jongeren toespreken. Het belang van de jongere generaties wordt hiermee ook onderstreept. De 
inspreker moet er voor zorgen dat de commissieleden de juiste informatie krijgen en het belang 
onderstrepen van een onderzoek. Jongste gebouw is van 1968 (vml Gemeentehuis). Er is ook nog nooit 
geïnvesteerd in een nieuw gemeenschapshuis. waar het zeer zit bij het college blijft helaas gissen. Probleem 
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is en blijft dat er geen consensus is tussen enerzijds de regiegroep en anderzijds de gebruikers van het 
Joffershof. De betreffende vergadering is een commissievergadering waar in principe al een besluit wordt 
genomen. In de raadsvergadering een week later is dat dan veelal een hamerstuk. 
de regiegroep komt nog bij elkaar voor 11 juni. De vergadering spreekt de waardering uit op de wijze waarop 
de regiegroep haar taken oppakt. Er is ontzettend hard gewerkt achter de schermen.  
 
4.4 Reconstructie Molenweg/dorpsraad Groeningen 
de DR Groeningen geeft aan tevreden te zijn met de reconstructie. Er ligt nu een verlichtingsplan dat zorgt 
voor egaal licht op de hele Molenweg. Dit verlichtingsplan wordt uiterlijk dit najaar uitgevoerd mits corona 
geen roet in het eten gaat gooien. M.b.t. de smiley is aangegeven dat deze van Vierlingsbeek richting 
Groeningen geplaatst moet worden net voor de woning van Wim Verhofstad. 
 
4.5 Plan ’t Hulder en verplaatsen dassenburcht 
i.v.m. corona zijn de ateliers verplaatst naar 9 en 10 juni voor de omwonenden en 30 juni en 1 juli voor de 
gegadigden. Allen partijen zijn aangeschreven door de Gemeente en er is een artikel in Globaal verschenen. 
Van beide sessies zijn er face to face vergaderingen en digitale vergaderingen. De face to face 
vergaderingen vinden plaats op het Gemeentehuis. Namens de Dorpsraad zijn aanwezig: 
- 9 juni: Maarten en Sjaak (face to face) 
- 10 juni: Peter en Bram (digitaal) 
- 30 juni: Peter en Bram (digitaal) 
- 1 juli: Rob (face to face) 
Bram is aanspreekpunt voor plan ’t Hulder en de groengroep voor de verplaatsing van de Dassenburcht. Dit 
onderscheid dient wel duidelijk te zijn. M.b.t. het verplaatsen van de dassenburcht is er op geen enkele 
manier contact geweest met de Dorpsraad. Mogelijk gaan we in een later stadium in Globaal toelichten hoe 
de procedure is verlopen.  
 
4.6 Subsidieaanvraag Bekse kroegentocht 
Subsidieaanvraag wordt goedgekeurd. Subsidie wordt gebruikt om van de Bekse kroegentocht een stichting 
te maken. 
 
4.7 Subsidieaanvraag watervoorziening dierenweide Spoorstraat 
Subsidieaanvraag wordt goedgekeurd. Er zijn al diverse werkzaamheden verricht die zelf zijn betaald of door 
de Gemeente. De aanleg voor de watervoorziening neemt de Dorpsraad dus voor haar rekening tot 
maximaal het gevraagde bedrag van € 500,- 
 

4. Bespreken uitstaande acties: 
• Verplaatsen aankondigingsframe Grotestraat. Er is volgens de Gemeente maar één optie en dat is t.h.v. het 

bord van de bebouwde kom. Peter gaat de situatie ter plekke bespreken en gaat in overleg met de 
betreffende bewoners. 

• brief Gemeente opmerkingen besluitenlijst WIU. Brief is verstuurd. Terugkoppeling is vandaag ontvangen. 
Agenderen voor volgende vergadering. 

• Opdracht Grafisch Vierlingsbeek inz ontwerp spandoeken. Opdracht is gegeven. Tim geeft Rianne Janssen 
(DR Groeningen) aan dat zij contact op moeten nemen met Vincent Vervoort en aangeven dat wij de doeken 
besteld hebben. Actiepunt verwijderen 

• voorstel Overloonseweg. Brief met doorverwijzing verkeersdeskundige is verstuurd. Gemeente is gevraagd 
ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

• Vliegbasis de Peel. Natura 2000 communiceren met Fons. Afgewerkt. Actiepunt verwijderen. 

 
5. Rondvraag:  

Bas: wat doen we dit jaar met de kermis. De Bekse kroegentocht houdt de situatie in de gaten en 
komt waar mogelijk met een alternatief. In principe staan er echter geen activiteiten gepland. 
Bas: mailtjes inzake 5G worden ter kennisname ontvangen. Ze worden niet doorgestuurd.  
Maarten: voorstel om als DR een bedrag beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar een 
MFA. Voorstel wordt door de vergadering niet gedragen. 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur: 
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

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

DB Organisatie en uitwerken bespreekpunten collegebezoek. 

Uitnodiging t.z.t in Globaal

04-02-20 02-06-20

Bas mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud 

KBO/DR

12-05-20 07-07-20

allen stand van zaken Overloonseweg. Aanpassen naar 50 

km weg

02-06-20 01-09-20

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

Huub Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds 

t.b.v. kappeleke

12-05-20 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

DB Evaluatie carnavalsvereniging 04-02-20 01-01-21

Wim dodenherdenking. Suggestie elk jaar krans leggen 

door DR

12-05-20 01-01-21

werkgroep 

kermis

stand van zaken 12-05-20 01-01-21

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


