Correspondentieadres secretaris
Bas van Treek
Heihoekscheweg 75
5821 GH Vierlingsbeek
e-mail: dorpsraadvierlingsbeek@vierlingsbeekgroeningen.nl
KvK Brabant 54889103
videovergadering
Datum 1 december 2020
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Thuis
Deelnemers: Wim Geurts, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Maarten
Berbers, 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

De notulen worden goedgekeurd, na enkele tekstuele aanpassingen.
3. Ingekomen stukken:

- Bloembollen Grotestraat: Dit is al uitgevoerd. Bollen zitten in de grond
- Kerk van alle kanten. Hoe gaat men om met de kerk in de dorpen. Bram zet dit op de site
- Email leerlingenraad Laurentiushof inzake gesprek Kiwanis. Maarten en Juul gaan woensdag 9
december naar de school om met hen hierover in gesprek te gaan.
- Partneroverleg. Dit hebben we gemist helaas. Uitnodiging dateert nog van voorjaar.
1.

Algemene informatie:
4.1. WIU 2021
Rein, Juul en Wim maken een rondgang door het dorp. Punten kunnen door eenieder doorgestuurd
worden naar het secretariaat. Voor de eerstvolgende vergadering wordt dit weer op de agenda gezet en
wordt er een inventarisatie opgesteld. Uiterlijk 15 januari moet de inventarisatie bij de gemeente binnen
zijn. Ook zullen we een oproep in Globaal plaatsen.
4.2. Aanvraag subsidie Kerst (Sing) Walk Along (bijlage)
In 2018 is er een subsidie verstrekt van € 250,- voor de kerst sing along. In 2020 is de regeling verruimd
naar € 500,-. De vergadering gaat akkoord met de aangevraagde bijdrage mits ze in het bezit worden
gesteld van een financiële onderbouwing ervan. Het maximum budget is hierdoor bereikt.
4.3. Stand van zaken MFA
Klankbordsessies zijn goed bezocht. Er is uitstel gevraagd tot eind december bij de gemeente voor de
aanlevering van het eindrapport door Laride. Hierin worden geen problemen voorzien. Vragen en
opmerkingen bij de klankbordsessies zijn geïnventariseerd en naar Laride gestuurd. Een overgrote
meerderheid (ongeveer 95%) kiest voor scenario 3 de kerk. Bij de klankbordsessies waren een kleine 100
deelnemers aanwezig. Op de woensdag na deze sessies is deze presentatie ook nog gehouden op de
basisschool.
4.4. Vliegbasis De Peel
Er zijn momenteel weinig ontwikkelingen rondom vliegbasis De Peel. De gemeente Venray wil nog steeds
niet bewegen rondom een MKBA onderzoek. Met de andere dorpsraden moeten we hier op korte termijn
over in gesprek.
4.5. Buurkrach (collectieve inkoopactie energie)
Buurkrach heeft een samenwerking met de gemeente Boxmeer over het verduurzamen van Vierlingsbeek,
Beugen en Boxmeer/Sambeek. Besloten wordt om voor een volgende vergadering de buurtbegeleider uit
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te nodigen voor een nadere toelichting. Bas nodigt Koen Bussink hiervoor uit.
4. Bespreken uitstaande akties:








Zienswijze Champfood is ingediend
Peter heeft met Nico Marree afgestemd inzake de werkgroep kernendemocratie
Brief bankje Willem I straat is verstuurd
Maarten meldt overlast Willem I straat nog bij de gemeente
Wim en Juul: rondje Vierlingsbeek. Is nog niet gepland. Rein wil hieraan toegevoegd
worden. Ze kijken dan tevens naar de WIU. Rein plant de afspraak met hen in
Brief kappen boom kerkhof is verstuurd naar de gemeente

5. Rondvraag:

Rein: In overleg met Herberg Thijssen wordt de groenstrook tegen de kerk aan voortaan
onderhouden door de groengroep.
Rein: Er zitten meerdere bevers in en rondom Vierlingsbeek. Bram wil een stukje op de website
zetten. Rein zorgt voor de foto’s
Juul: Vuurwerkoverlast gemeld bij de gemeente. Bewoners moeten zelf bellen zodra er overlast
optreedt.
Bas: Via de dorpsraad Overloon is vraag binnengekomen om gezamenlijk te vergaderen. Wij
zullen ingaan op deze uitnodiging.
Bas: Presentatie kleine kernen Rabobank. Presentatie geeft goede doorkijk naar toekomst en wat
er mogelijk is om de leefbaarheid te verbeteren. Langenboom en Vierlingsbeek worden hierin
genoemd. Joop heeft filmpje opgevraagd bij Rabobank LvCM.
Bas: Werkgroep VVV. Vorig jaar zijn hierover afspraken gemaakt. Sjaak vraagt bij Joop Verbeeten
de status op.
Bas: De dansgarde welke wij genomineerd hebben voor de dr. Peelen cultuurprijs is helaas niet in
de prijzen gevallen.
Maarten: Er is veel overlast van motorcrossers in de bossen rondom Vierlingsbeek. Paden worden
onbegaanbaar. Handhaving is helaas onmogelijk.
Maarten: Han Welbers van PK heeft vragen gesteld over woningbehoefte in Vierlingsbeek, plan ’t
Hulder en de dassenburcht. Maarten heeft hem in contact gebracht met Bram.
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
Dinsdag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijvin g

Huub

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.vKapelleke
Overlast Willem I straat melden bij gemeente
rondje Vierlingsbeek en in kleine gebreken in beeld
brengen
stand van zaken Overloonseweg. Aanpassen naar 50
km weg

12-05-20

03-11-20

03-11-20
01-09-20

01-12-20
01-12-20

02-06-20

31-12-20

Werkgroep
Statuten

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad
Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement

01-10-19

31-12-20

Wim

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

12-05-20

01-01-21

12-05-20

01-01-21

artikel "kerk van alle kanten" op site plaatsen
actualiseren WIU
Uitnodigen Buurkrach voor volgende vergadering
stukje op site over de bever in Vierlingsbeek
stand van zaken kapellenroute (Sleijbergweg)
met buurt Willem I straat (Ton van den Berg)
communiceren of en zo ja waar het bankje wordt
herplaatst
Als filmpje Rabobank LvCM binnen is verspreiden
onder de leden

01-12-20
01-12-20
01-12-20
01-12-20
01-09-20
03-11-20

05-01-21
05-01-21
05-01-21
05-01-21
05-01-21
05-01-21

01-12-20

05-01-21

DB

Plannen overleg met overige dorpsraden van de vml
gemeente Vierlingsbeek over o.a. vliegbasis De Peel

03-03-20

02-02-21

Maarten
Bas

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
12-05-20

02-02-21
02-03-21

17-04-20

06-04-21

03-11-20

06-04-21

Evaluatie carnavalsvereniging (i.v..m.corona kan dit punt
doorgeschoven worden naar 2021)
watertappunt station Vierlingsbeek

04-02-20

02-11-21

07-01-20

07-01-22

Maarten
Wim/Juul
Rein
allen

werkgroep
kermis
Bram
Allen
Bas
Bram/Rein
Wim
wergroep
groen
Bas

DB
Bram
DB
Rein/Jan
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