Correspondentieadres secretaris
Bas van Treek
Heihoekscheweg 75
5821 GH Vierlingsbeek
e-mail: dorpsraadvierlingsbeek@vierlingsbeekgroeningen.nl
KvK Brabant 54889103
videovergadering
Datum 1 september 2020
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Thuis
Deelnemers: Andrea van Rouland, Peter Rijnen, Maarten Berbers, Huub Geurts, Rob Smeets, Wim
Geurts, Bram Verstegen, Juul de Bont en Bas van Treek
1. Welkom

Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering. Een bijzonder woord van welkom aan
Andrea van Rouland die namens de Gemeente deelneemt aan deze vergadering.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 juli 2020

Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken:

- Update campagne kernendemocratie. Wie wil er het gezicht zijn voor Vierlingsbeek? Men wil
voor elk dorp van de Gemeente een gezicht hebben. Er is vorige week een herhaalde oproep
gedaan. De uiterlijke inzenddatum is 4 september. Peter gaat in zijn netwerk zoeken naar
personen die hier interesse in hebben en koppelt dit voor 4 september terug. Als er geen namen
komen dan doen we niet mee hetgeen niet onze voorkeur heeft.
- Mail Buurkracht. De termijn tussen het ontvangen van de mail en de presentatie van Buurkracht
bij Concordia was erg kort. Er zaten maar een paar dagen tussen. Wel zijn bewoners rechtstreeks
aangeschreven. De vergadering is benieuwd naar de belangstelling.
- Mail kappen bomen op Vierlingsbeekseweg en Overloonseweg. Juul vraagt na welke bomen het
betreft.
4. Algemene informatie:

4.1 Collegebezoek 13 oktober 2020
De vraag is of i.v.m. corona het verantwoord is om een fysieke bijeenkomst te houden. ’t
Koningskerkje heeft aangegeven dat er niet meer dan 30 personen aanwezig kunnen zijn. willen
we alle inwoners de kans geven deel te nemen kunnen we uitwijken naar de kerk of Concordia. Er
wordt op korte termijn meerdere malen een beroep gedaan op de gemeenschap in het kader van
de klankbordsessies MFA. Een optie is om alleen te overleggen met de Dorpsraad en het college.
Hier gaat niet de voorkeur naar uit. Uitstel: nadeel er komt een herindeling en je weet niet wat
corona op termijn doet. Voorkeur gaat uit van een fysieke bijeenkomst met de gehele bevolking. Er
moet dan wel een strakke leiding komen. Volgens het convenant gaat het college in gesprek met
de DR en niet met het dorp. Mag uiteraard wel maar dan moet er wel een strakke regie komen. In
het kader van de betrokkenheid blijft de voorkeur gaan naar een bijeenkomst voor het gehele dorp.
Maarten gaat overleggen met Jan Nilessen wat de mogelijkheden bij Concordia zijn. Huub wil wel
fungeren als gespreksleider. De kerk is niet geschikt gezien de huidige indeling. Bij Concordia is
een informelere sfeer te creëren. Ook zijn er in de kerk geen sanitaire voorzieningen. De
hoofdonderwerpen zijn vliegbasis de Peel, duurzaamheid en kernendemocratie. MFA valt, doordat
het haalbaarheidsonderzoek nog loopt, af.
4.2 Voorstel Rein aanleggen bloemenveld Grotestraat vanuit Maashees
I.v.m. afwezigheid Rein wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. M.b.t. budget
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staat de vraag nog open of we het niet gebruikte budget van andere dorpen mogen en kunnen gebruiken.
Totale kosten zijn ongeveer € 8.000,- . Juul gaat onderzoeken of het goedkoper kan en of er nog ergens een
potje is.
4.3 Nominatie dr Peelen Cultuurprijs
Huub benadert de dansgarde die de Europese kampioenschappen organiseert. De dansgarde moet
uiteindelijk zelf de aanvraag doen. Aanvraag moet uiteindelijk 5 oktober binnen zijn.
4.4 Stand van zaken uit de regiegroep MFA
Na de beëindiging van de activiteiten van de regiegroep is er een stuurgroep samengesteld bestaande uit
Bas Oudenhoven, Jet Verbeeten, Sjaak Rambags, Willem de Hoog, Bas van Treek en Maarten Berbers.
Vanuit Groeningen is Anke Janssen gevraagd en heeft inmiddels toegezegd.
Na diverse overleggen is er, na toezegging van de subsidie door de Gemeente, opdracht gegeven aan
Laride om een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig MFA uit te voeren.
Meet stakeholders worden binnenkort gesprekken gevoerd. De eerste gesprekken zijn morgen al. De
volgende een week later. De gesprekken worden bijgewoond door Laride en een lid van de stuurgroep.
Hiervan wordt een rapportage opgesteld welke met het dorp wordt gedeeld in een drietal klankbordsessies
op 16 september. In de loop van november volgt er een tussentijdse en uiteindelijk een definitieve
rapportage. De resultaten worden t.z.t. aan het dorp gepresenteerd.
4.5 campagne kernendemocratie (bijdrage Vierlingsbeek)
Reeds besproken onder punt 3
5. Bespreken uitstaande akties:













Huishoudellijk reglement staat op de site
Aankondigingsframe: de nieuwe doeken worden zaterdag geplaatst door Bram
Frame Grotestraat wordt gekanteld. Volgende vergadering hangt ons doek er in en staat
het frame goed
Gesprek Ruud Kusters en Andrea. Andrea gaat dit regelen
Subsidie aanvraag Prins Bernhard Cultuurfonds. Huub heeft contact gehad met de heer
Achten in Vortum. Tekening ligt bij Peter Schoofs. Samen met Gilde opleidingen wordt dit
opgepakt. Men is nog in overleg met Wonen Vierlingsbeek
Kappelenroute. Tekening ligt bij gemeente. Mag maar vijf jaar blijven staan volgens
bestemmingsplan. Daarna kan er uitstel gevraagd worden.
Uitwerken bespreekpunten collegebezoek (zie onder punt 4.1)
Mail Jan Spee. I.v.m. corona wordt dit agendapunt vooruitgeschoven naar medio 2021
Stand van zaken overloonseweg. Nog niets bekend
Actualiseren statuten. Datum wordt verplaatst naar einde 2020

6. Rondvraag:

Huub: Loopt de verkoop van obligaties van de kerk synchroon met het onderzoek van MFA.
Feitelijk is dit een los initiatief van SLV. Sjaak vraagt via mail om de datum 9 september aan te
geven aan de vergadering. Er is dan een info avond.
Jan Manders via mail. Kruisbeeld Spoorstraat is weer schoon dankzij medewerking van John
Ebbers
Bram: zojuist vergadering gehad met Gemeente en omwonenden ’t Hulder. Er blijft verschil van
mening tussen de bewoners en de Gemeente.
Wim: loop eens een keer door Vierlingsbeek. Soms mist er een paaltje etc. of staan er
dranghekken bij het speelweitje aan de Willem I staat etc. Juul gaat dit rondje lopen met Wim en
maakt een inventarisatie
Wim: complimenten voor de hondentoiletten aan het verlengde aan de Willem I straat.
Wim; Hellegerspedje: is dit van de Gemeente of van de aanwonenden. Volgens Huub is dit
particuliere grond. Juul informeert bij de Gemeente hoe het precies zit
Maarten: bord eigen weg aan de Overloonseweg richting Willems. Juul vraagt dit na bij de
Gemeente. Het gaat dan over de weg richting Schafferden.
Huub: Complimenten voor Wim voor de bordjes van de pedjes zonder naam
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Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
Dinsdag 1 december 2020.
Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

DB
Peter
Allen
DB
Juul

Juul/Rein
Wim
Wim/Juul
Juul
Juul
Huub
allen
Werkgroep
Statuten
DB
DB

Wim
werkgroep
kermis
Bas
Rein/Jan

gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea
inzake procedure WIU meldngen
aanleveren gezicht campagne kernendemocratie
kandidaten dr. Peelen cultuurprijs. Huub plaatst
oproep in Globaal
opzetten organisatie rondom collegebezoek op 13
oktober
overzicht te kappen bomen op de
Overloonseweg/Vierlingsbeekseweg opvragen bij
Gemeente
onderzoeken mogelijkheden aanleggen bloemenveld
Grotestraat (ingang Vierlingssbeek nabij watermolen
stand van zaken kappelenroute (Sleijbergweg)
rondje Vierlingsbeek en in kleine gebreken in beeld
brengen
bordje "eigen weg" aan de Overloonseweg. Wat is de
status
informeren naar status Hellegerspedje
Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kappeleke
stand van zaken Overloonseweg. Aanpassen naar 50
km weg

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

17-04-20

01-09-20

01-09-20
07-07-20

04-09-20
05-10-20

01-09-20

13-10-20

01-09-20

03-11-20

01-09-20

03-11-20

01-09-20
01-09-20

03-11-20
03-11-20

01-09-20

03-11-20

01-09-20
12-05-20

03-11-20
03-11-20

02-06-20

31-12-20

01-10-19

31-12-20

03-03-20

31-12-20

04-02-20

01-01-21

12-05-20

01-01-21

12-05-20

01-01-21

mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud
KBO/DR

12-05-20

04-05-21

watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

07-01-22

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad
Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement
Plannen overleg met overige dorpsraden van de vml
gemeente Vierlingsbeek over o.a. vliegbasis de Peel
Evaluatie carnavalsvereniging

dodenherdenking. Suggestie elk jaar krans leggen
door DR
stand van zaken
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