Correspondentieadres secretaris
Bas van Treek
Heihoekscheweg 75
5821 GH Vierlingsbeek
e-mail: dorpsraadvierlingsbeek@vierlingsbeekgroeningen.nl
KvK Brabant 54889103
videovergadering
Datum 3 november 2020
Tijd: 20:00 uur
Plaats: online via zoom
Deelnemers: Wim Verhofstad, Joop Verbeeten, Wim Geurts, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul
de Bont, Peter Rijnen, Maarten Berbers, Huub Geurts, Rob Smeets, Bram Verstegen, en
Bas van Treek
1. Welkom

Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering
2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 september 2020

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

- Bas heeft sessie bijgewoond van Prorail inzake de opwaardering van de Maaslijn. Hier is een
kort verslagje van gemaakt en rondgestuurd.
- Boekjes van BING. Wim V. heeft afgesproken met Juul om deze te verkopen via de bieb na de
bijeenkomst met de oude schoenendoos waar deze boekjes worden gepresenteerd.
- Participatie kernendemocratie. Nico Marree heeft via Rein aangeven interesse te hebben om te
participeren in deze werkgroep. Rein brengt Nico in contact met Peter. Zij zullen hierin samen
optrekken. Nadat beiden contact hebben gehad zullen wij deze wijziging doorgeven aan Andrea
- Frame Grotestraat is verplaatst en bewoners zijn tevreden. Doek is ook weer terecht.
4. Algemene informatie:

4.1 Uitbreiding Champfood
Momenteel loopt er een aanvraag ontwerp omgevingsvergunning. Bij de uitbreidingsplannen zal
het aantal rijbewegingen verdubbelen. Er zullen 24/7 activiteiten plaatsvinden.
De DR Groeningen vraagt om bij een eventuele in te dienen zienswijze samen op te trekken.
Besloten wordt een zienswijze in te dienen en samen op te trekken met de dorpsraad Groeningen.
De zienswijze moet uiterlijk 10 november bij de gemeente binnen zijn. Aspecten die in de
zienswijze aan bod moeten komen zijn de zorgen omtrent de verkeersbewegingen (veiligheid) en
horizonvervuiling.
4.2 Stand van zaken vanuit de stuurgroep MFA
Het onderzoek is in volle gang. Er zijn gedurende het onderzoek diverse ontwikkelingen (verkoop
Concordia en kerk). I.v.m. de behandeling van de begroting bij de gemeente is er na een gesprek
(stuurgroep, dorpsraad, SLV, Joffershof, Jan Stoffelen en Marc Oudenhoven) een gezamenlijke
brief opgesteld die helaas niet is ondertekend door Joffershof. Joffershof wil de resultaten van het
onderzoek afwachten. Doel van deze brief is om de gemeente in te laten zien dat er mogelijk meer
nodig zal zijn dat de toegezegde 350k aan Joffershof en om eenheid uit te stralen. Op 23 en 24
november zijn er klankbordsessies gepland waarin de gemeenschap door Laride meegenomen
wordt in de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. In de krant heeft een artikel gestaan van
de regiodeal. De gemeente heeft echter verzuimd het initiatief in Vierlingsbeek hierbij aan te
melden waardoor we helaas geen aanspraak meer kunnen maken op deze subsidie. De gemeente
wordt laakbaarheid verweten waardoor dit maatschappelijke initiatief niet uitgevoerd kan worden..
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4.3 Mededeling vanuit de werkgroep groen en wandelpaden
- Juul heeft een update gestuurd over een aantal zaken. Deze is voor iedereen duidelijk
- Bankje Willem I straat is verwijderd door de gemeente na brief van de buurt zonder de dorpsraad
hierin te kennen. Rein geeft aan dat deze ter reparatie is bij de gemeentewerf. Of en wanneer deze
teruggeplaatst wordt is nog de vraag. De buurt heeft gevraagd dit niet te herplaatsen. Als
dorpsraad zullen wij richting buurt aangeven wat ons standpunt hierin is. In overleg met de
gemeente en buurt zullen we bespreken of en zo ja waar het bankje herplaatst zal worden. Het
probleem rondom de ervaren overlast zal Maarten melden bij de gemeente.
- Bankje park is verplaatst zonder overleg met de groengroep. Dit is een aandachtspunt voor het
gesprek met Ruud Kusters
- Plant een boom: Begin volgend jaar zal er ongeveer 100m2 bomenmengsel aangeplant worden
bij de fam. Krijnen. Het betreft een actie van Brabants landschap. Ook bij de fam. Schaeffers en de
fam. Bergs is hier belangstelling voor.
- Dagebroek: Staatsbosbeheer wil het gebied Dagebroek verkopen. Er zijn inmiddels een aantal
gegadigden hiervoor. Zij moeten een plan aanleveren en daarin aangeven hoe zij deze natuur
willen behouden. Gunningsfase is binnenkort
- Bij de overstort aan de Spoorstraat wil de gemeente een bloemenmengsel zaaien. De aannemer
gaat dit inzaaien en onderwerken.
- Op de Grotestraat nabij de watermolen richting Vierlingsbeek wil de groengroep bollen planten.
De gemeente is bereid om hierin € 3.000,- te investeren. Van de dorpsraad wordt € 1.500,gevraagd, De vergadering gaat hiermee akkoord.
- Illegale kap lindenboom kerkhof. Er volgt geen sanctie vanuit de gemeente. De werkgroep
kerkhof gaat een nieuwe boom planten. Rein maakt conceptbrief voor gemeente. De vraag is nl.
waarom hier wisselend mee wordt omgegaan. Precedenten scheppen? Bas stuurt brief naar
gemeente.
- Rondje Vierlingsbeek inzake kleine gebreken. Juul, Rein en Wim plannen een datum in.
4.4 Vliegbasis de Peel
Er zijn momenteel weinig ontwikkelingen i.v.m. corona. Wel is het wonderbaarlijk dat gemeente
Venray dwarsligt als het gaat om het faciliteren rondom een gezamenlijk MKBA onderzoek.
Maarten maakt ook nog een afspraak met Ben Albers en Peter Stevens, onze vertegenwoordigers
namens de gemeente Boxmeer.
4.5 Das verplaatsen / afsluiten wandelpad. consequenties Hulder
feitelijk spelen er een drietal zaken: Bouwen op ‘t Hulder, verplaatsen das en afsluiten wandelpad.
Het plan is om een dassenburcht te bouwen op een andere locatie (Vlasakker). De bedoeling is
dat de das zelf zijn ideale plek binnen zijn eigen territorium zoekt. Hij moet dus als het ware de
nieuwe burcht zelf vinden. In de raadsvergadering van december wordt beslist of het wandelpad
afgesloten mag worden.. De locatie van de dassenburcht staat niet ter discussie. Als het
wandelpad niet afgesloten wordt, wordt de dassenburcht niet verplaatst wat mogelijk weer
consequenties kan hebben voor de ontwikkeling van ’t Hulder. Er komt een hek rondom de
dassenburcht te staan. Indien gewenst kunnen we de gemeente een garantie vragen om bij
overlast extra maatregelen te nemen.
4.6 Overleggen dorpsraad in 2021
Het voorgestelde overzicht wordt goedgekeurd. De vergaderingen zullen m.u.v. augustus
plaatsvinden op elke eerste dinsdag van de maand.
5. Bespreken uitstaande akties:

•
•
•
•

Gesprek met Ruud Kusters. Initiatief ligt bij DR. Er is een voorkeur voor een fysieke
bijeenkomst. I.v.m. corona is dat nu niet mogelijk. Zal in voorjaar plaatsvinden
Aanleveren gezicht kernendemocratie. Dit is door ons niet gebeurd. Er kwamen geen
reacties binnen ondanks herhaalde oproepen
Huub heeft de dansgarde genomineerd voor de dr. Peelen cultuurprijs
Collegebezoek heeft niet plaatsgevonden i.v.m. corona

6. Rondvraag:

Bram: Via Marc Oudenhoven is er het signaal binnengekomen dat er behoefte is aan CPO
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bouwen. We starten dit op als er duidelijkheid is rondom ’t Hulder. Initiatief wordt geparkeerd naar
het voorjaar 2021.
Rein: er is een prullenbak geplaatst bij de kerktoren
Noteer al vast de volgende vergaderdata in het Joffershof om 20:00 uur:
2021:
Dinsdag 5 januari
Dinsdag 2 februari
Dinsdag 2 maart
Dinsdag 6 april
Dinsdag 4 mei
Dinsdag 1 juni
Dinsdag 6 Juli
Dinsdag 7 september
Dinsdag 5 oktober
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

Huub

12-05-20

03-11-20

03-11-20
03-11-20

10-11-20
01-12-20

03-11-20
03-11-20
01-09-20

01-12-20
01-12-20
01-12-20

03-11-20
02-06-20

01-12-20
31-12-20

01-10-19

31-12-20

03-03-20

31-12-20

04-02-20

01-01-21

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

12-05-20

01-01-21

12-05-20

01-01-21

01-09-20
03-11-20

05-01-21
05-01-21

03-11-20
12-05-20

02-02-21
02-03-21

17-04-20

06-04-21

Bram

stand van zaken kappelenroute (Sleijbergweg)
met buurt Willem I straat (Ton van den Berg)
communiceren of en zo ja waar het bankje wordt
herplaatst
Afspraak Ben Albers en Peter Stevens inzake de Peel
mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud
KBO/DR (i.v.m. corona is dit punt verschoven naar het
voorjaar van 2021)
gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea
inzake procedure WIU meldngen
CPO bouwen stand van zaken

03-11-20

06-04-21

Rein/Jan

watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

07-01-22

DB
Peter
Bas
Maarten
Wim/Juul
Rein/Bas
allen
Werkgroep
Statuten
DB
DB

Wim
werkgroep
kermis
Wim
wergroep
groen
Maarten
Bas

DB

Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kappeleke
Indienen zienswijze Champfood met DR groeningen
Nico Marree/Peter afstemmen participatie
kernendemocratie. Daarna doorgeven aan Andrea
mail bewoners Willem I straat inzake bankje
Overlast Willem I straat melden bij gemeente
rondje Vierlingsbeek en in kleine gebreken in beeld
brengen
Brief inzake kappen boom kerkhof
stand van zaken Overloonseweg. Aanpassen naar 50
km weg

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

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
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