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Correspondentieadres secretaris  

Bas van Treek 

Heihoekscheweg 75  

5821 GH Vierlingsbeek 

e-mail: dorpsraad-

vierlingsbeek@vierlingsbeek-

groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

videovergadering  

Datum 7 juli 2020 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Thuis 

 

Deelnemers: Peter Rijnen, Maarten Berbers, Huub Geurts, Rob Smeets,  Rein Verhoeven, Bram 

Verstegen, Sjaak Verstegen, Wim Verhofstad en Bas van Treek 

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. 2 juni 2020. 
geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 

3.   Ingekomen stukken:  
Windmolens: In de Peel en Maas stond een artikel dat er mogelijk windmolens geplaatst worden 
langs de A73 tussen Boxmeer en Smakt. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Elke regio 
moet iets doen aan groene energie (verduurzaming van woningen, zonnepanelen, windmolens 
etc.) Het staat in ieder geval op de agenda voor het collegebezoek van 13 oktober.  
Uitnodiging startbijeenkomst participatiebijeenkomst bij Knillis in Vortum: Maarten krijgt een drietal 
kopieën opgestuurd van het rapport door de Gemeente. Wie interesse heeft kan een exemplaar 
krijgen. Maarten zal de bijeenkomst namens de DR op 2 september bijwonen. Maarten deelt zijn 
bevindingen in de volgende vergadering.  
PersberichtDr. Peelen Cultuurprijs. Als we kandidaten hiervoor hebben kunnen we ze aanmelden. 
Als er kandidaten zijn kunnen deze worden doorgegeven aan ons secretariaat. Deadline is 1 
oktober. Huub plaatst een oproep in Globaal. (voorbeeld: carnavalsvereniging, Dance event) 
 
 

4. Algemene informatie: 
4.1 Collegebezoek 13 oktober 2020 

volgens Sjaak is er sprake van een schijndemocratie. Er is veel sprake van miscommunicatie. 
Belangrijk is wel om in gesprek te blijven met het college. De reden van het formuleren van vragen 
is dat het college zich goed kan voorbereiden op enkele brede onderwerpen. We gaan het overleg 
in met een positieve insteek. De vragen die zijn binnengekomen zijn gebundeld en worden naar de 
Gemeente gestuurd. Er blijft ruimte voor het stellen van vragen tijdens het collegebezoek. 
We moeten de vergadering met het college wel ingaan met een positieve insteek. Met stroop vang 
je meer vliegen dan met azijn. Gemeente is o.a. ook goed bezig bij bijv. ’t Hulder, en bij de snelle 
plaatsing van bankjes aan de Maas. Dit mag ook gezegd worden. We hebben de Gemeente nog 
heel hard nodig. Verdere vragen nog ter aanvulling: Gemeente LvC is financieel erg gezond. Hoe 
zien zij de transitie naar de nieuwe grotere Gemeente? Zit er nog iets in het vat voor de oud 
inwoners van de Gemeente Boxmeer en in het bijzonder Vierlingsbeek.  Hoe gaat de Gemeente er 
actief voor zorgen dat de DR een betere rol gaat krijgen 

 

4.2 Stand van zaken vliegbasis De Peel 
vanuit de Gemeente Germert-Bakel is er een verzoek binnengekomen voor een MKBA. N.a.v. 
onze gezamenlijke brief van de DR van de voormalige gemeente Vierlingsbeek heeft de Gemeente 
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Boxmeer ingestemd met het mede dragen van de kosten voor een MKBA, mits de overige 
gemeenten ook meedoen. De Gemeente Venray staat hier nog niet positief tegenover. We volgen 
de ontwikkelingen op de voet.  
 

4.3 Stand van zaken MFA 

zoals bekend is er inmiddels ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar een MFA in 
Vierlingsbeek. Er is uiteindelijke een amendement samengesteld waar nagenoeg alle partijen goed 
mee konden leven. De coalitie en de oppositie zijn bij elkaar gebracht en er is een goed 
compromis tot stand gekomen. Er zijn weliswaar een aantal voorwaarden aan verbonden, maar er 
komt een haalbaarheidsonderzoek. Grote complimenten voor de regiegroep voor deze bijzondere 
en lovenswaardige prestatie. Hoe nu verder: er zijn twee bureaus aangeschreven die een offerte 
hebben uitgebracht. De offertes dienen nog aangepast te worden daar er een inkadering van de 
opdracht heeft plaatsgevonden.  Er komt een stuurgroep die gaat sparren met het bureau en gaat 
het onderzoek verder handen en voeten geven. Tevens komt er een klankbordgroep met ongeveer 
10 personen vanuit alle lagen van de bevolking, leeftijd, gebruikers etc. Deze twee groepen 
overleggen regelmatig met elkaar. Lisette Verploegen wordt de verbinder tussen de stuurgroep en 
de klankbordgroep. In de stuurgroep komen twee mensen van de DR (Maarten en Bas), één 
persoon vanuit de regiegroep (Sjaak Rambags) en verder nog een aanvulling vanuit de 
gemeenschap. Stakeholders worden in het totale onderzoek meegenomen. Om 
belangenverstrengeling te voorkomen worden deze mensen (nog) niet in voor een werkgroep 
gevraagd.. In de klankbordgroep worden wel gebruikers van de huidige accommodaties 
toegevoegd, zodat deze kritisch naar een MFA kunnen kijken. De klankbordgroep moet een 
doorsnede zijn van Vierlingsbeek. De DR spreekt zijn vertrouwen uit in het vervolg van het traject. 
Na november ontstaat er een nieuwe situatie en dan worden mogelijk stakeholders in een 
stuurgroep/werkgroep geplaatst. Er komt een update die gaat verschijnen in de Globaal van begin 
augustus. Dit stuk wordt door Maarten opgesteld.  
 

4.4 Terugkoppeling WIU 

De Gemeente heeft een terugkoppeling gegeven op onze opmerkingen n.a.v. het besluit WIU. Er 
wordt een afspraak ingepland met Ruud Kusters waarin deze terugkoppeling en bevindingen 
worden besproken.  
 

4.5 Plan ’t Hulder en verplaatsen dassenburcht 
De vier bijeenkomsten zijn goed bezocht en bij alle bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van de 
DR aanwezig geweest. Er is een collectief bezwaar ingediend namens de omwonenden. 
Daarnaast zijn er ongeveer 15 formulieren ingeleverd van mogelijk geïnteresseerden. Deze 
worden één dezer dagen op het Gemeentehuis door ons ingeleverd. Officiële verkoop gaat nog 
een tijdje duren. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Gemeente is momenteel 
plan aan het  uitwerken om de das te verplaatsen. Wij wachten nog op dat plan. Namens de buurt 
is er bezwaar aangetekend. Dit is door de buurt rechtstreeks naar de gemeente gestuurd en niet 
via ons secretariaat.  

 

 

5. Bespreken uitstaande akties: 

• status subsidieaanvraag ’t Kapelleke. Tegen de gevel van de hoogbouw bij Laurentiushof 
wordt een Kapelleke gerealiseerd. Kartrekkers zijn Wim Geurts en Peter Schoofs. De 
subsidie aanvraag wordt door Huub tijdig opgepakt. 

• Bas stuurt laatste versie huishoudelijk reglement naar Bram zodat dit op de site gezet kan 
worden. Actualiseren van de statuten staat genoteerd voor september.  

• Verplaatsen aankondigingsframes. Peter heeft contact met gemeente voor een andere 
locatie voor het bord nabij de watermolen. Traject duurt al even. Peter wordt verzocht de 
betreffende inwoner te blijven informeren! 

• Gesprek met Jan Spee. i.v.m. Corona wordt dit vooruitgeschoven. 

• Stand van zaken kermis. Kermis gaat door, kroegentocht niet. Er zijn plannen. De 
werkgroep neemt dit op.  

 
6. Rondvraag:  

Huub: Pedjes zonder naam. Bordjes worden uiterlijk volgende maand geplaatst. Verder 
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complimenten aan de groengroep inz. de hondenpoepbakken. 
Sjaak: Wat is het effect van de hondenpoepbakken? Positieve reacties. Mede door de 
hondenbezitters te betrekken in het project en doordat er op relatief korte afstand diverse bakken 
geplaatst zijn. 
Wim: Is er al iets bekend over de smiley aan de Molenweg. Nee niets meer van vernomen. 
Initiatief ligt bij de DR Groeningen. 
Bas: De doeken van de DR kunnen mogelijk in aankondigingsframe geplaatst worden? Peter 
neemt dit op zich 

Rein: Wil de DR een bijdrage leveren voor een bloemenstrook aan de Grotestraat vanuit de 
richting Maashees. De kosten bedragen hiervoor € 8.000,- Rein vraagt na aan de Gemeente of zij 
een deel van de kosten op hun willen nemen. We nemen dit punt op als agendapunt voor de 
volgende vergadering 

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

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

DB Huishoudelijk reglement aanpassen en op site 

plaatsen (Bram)

17-04-20 07-07-20

DB Organisatie en uitwerken bespreekpunten collegebezoek. 

Uitnodiging t.z.t in Globaal

04-02-20 01-09-20

Bas mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud 

KBO/DR

12-05-20 01-09-20

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

Allen kandidaten dr. Peelen cultuurprijs. Hiib plaatst oproep 

in Globaal

07-07-20 01-09-20

Peter Doeken van de DR in de frames plaatsen 07-07-20 01-09-20

Maarten Artikel in Globaal inz stand van zaken MFA 07-07-20 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


