
 
 
 
Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2020 
 
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij 
de dorpsraad betrokken was en die in 2020 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden. 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur bestaat uit 5 personen; n.l.: 
De voorzitter de penningmeester, de secretaris en twee leden. Per 1 januari is de voorzitter (Vincent 
Gerrits) en de secretaris (Frans Spiekman) afgetreden. Hun plaats is ingenomen door Maarten 
Berbers (voorzitter) en Bas van Treek (secretaris) 
In 2020 zijn er 8 reguliere dorpsraadsvergaderingen geweest. De eerste drie vergaderingen vonden 
waren bij Joffershof welke zeer goed bezocht werden. Door de uitbraak van de coronapandemie 
vonden de overige vergaderingen digitaal plaats. 
 
Communicatie: 
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te 
verzorgen. De informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van 
de dorpsraad Vierlingsbeek. De naam van de website is: www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek 
vermeld. 
Indien noodzakelijk worden de bewoners via mailing, die huis aan huis worden bezorgd, 
geïnformeerd. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement: 
 
De werkgroep statuten heeft n.a.v. onduidelijkheden in de statuten een huishoudelijk reglement 
opgesteld. Het huishoudelijk reglement ondersteunt de statuten en concretiseert de werking van de 
dorpsraad. Het document is een dynamisch document en kan op basis van gewijzigde inzichten 
aangepast worden door de dorpsraad.  
 
Bezoek college aan Vierlingsbeek: 
 
Door de coronapandemie moest dit bezoek, dat gepland stond op 3 maart verschoven worden naar 
een later tijdstip. De nieuwe datum werd gesteld op 13 oktober. Door de opleving van het virus moest 
deze bijeenkomst helaas gecanceld worden. Door de vorming van de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk komt het er helaas niet meer van op korte termijn.  
 
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek: 
 
De werkgroep wonen heeft ook in 2020 regelmatig contact gehad met de gemeente Boxmeer 
betreffende het plan ’t Hulder. Met bewoners en aanwonenden zijn er werkateliers georganiseerd 
waarin potentiële bewoners en aanwonenden inspraak kunnen hebben over de ontwikkeling van het 
gebied. In december is groen licht gegeven de das te verplaatsen. 
 
 



MFA Vierlingsbeek: 
De dorpsraad heeft een regiegroep samengesteld die er bij de gemeente voor heeft gezorgd dat zij 
uiteindelijk instemmen met een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig MFA in 
Vierlingsbeek. In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek. Daarna heeft de regiegroep 
het stokje overgedragen aan de dorpsraad. Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is er 
een stuur- en klankbordgroep samengesteld. Deze stuurgroep heeft uiteindelijk Laride de opdracht 
gegund om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. In september en november zijn er een vijftal 
(digitale) klankbordsessies georganiseerd waarin de gehele gemeenschap zijn of haar input kon 
geven m.b.t. dit onderzoek. Ook is basisschool Laurentiushof hier beide keren bij betrokken. Net voor 
1 januari zijn de resultaten door Laride aan de stuurgroep gezonden en aan de leden van de 
dorpsraad ter goedkeuring voorgelegd.  
 
 
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek: 
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de kerstverlichting rondom kerstmis aan. Ook wordt er 
een kerstboom met verlichting geplaatst op het Vrijthof. 
 
Werkgroep groen: 
Het koningsparkje wordt door de werkgroep groen onderhouden. De dorpsraad ontvangt hiervoor van 
de gemeente Boxmeer jaarlijks een bijdrage. Verder heeft de werkgroep regelmatig overleg met een 
ambtenaar van de gemeente Boxmeer om te praten over problemen en oplossingen van het groen in 
Vierlingsbeek. Eventueel worden daar ook de bewoners over geïnformeerd. In samenspraak met de 
gemeente en een bijdrage vanuit de dorpsraad zijn er 4500 bloembollen geplant aan de Grotestraat bij 
binnenkomst van Vierlingsbeek, net voorbij de watermolen. Naast het Makkenpad is een bijenhotel 
verrezen. Ook zijn er diverse hondenpoepbakken geplaatst welke door vrijwilligers geleegd worden. 
 
Werkgroep 4 mei: 
 
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei viering bij het oorlogsmonument naast de kerk. Dit 
jaar was er door de coronapandemie een live stream tot stand gekomen, die goed werd bekeken. De 
herdenking is, ondanks de beperkingen waardig verlopen. 
  
Regeling financiële ondersteuning: 
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de 
gemeente Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari 
vastgesteld en uitgekeerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: 
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het 

dorp te verbeteren. 
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid. 
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een 
subsidieaanvraagformulier opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te 
kunnen maken een verzoek in kunnen dienen voor een subsidie. Het reglement en het 
subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de dorpsraad Vierlingsbeek 
(www.vierlingsbeek-groeningen.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.  
In 2020 hebben 5 verenigingen/ initiatieven een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen. 
 
Aankondigingsframes: 
 
In de aankondigingsframes die door de dorpsraad in 2019 zijn geplaatst worden doeken “welkom in 
het groene Vierlingsbeek” geplaatst op momenten dat deze frames niet door andere (verenigingen) 
worden gebruikt. Deze frames staan op de volgende plaatsen: 
- Locatie 1: Staaijweg voor kombord 
- Locatie 2: Grotestraat (nabij watermolen) zijde Maashees 
- Locatie 3: Overloonseweg (voor spoorwegovergang) zijde Overloon. 
Voor het gebruik van de aankondigingframes is een reglement opgesteld. Dit is terug te vinden op de 
website van de dorpsraad (www.vierlingsbeek-groeningen.nl). 
 



Zienswijzen: 
Namens de Dorpsraad is er in 2020 één zienswijze ingediend: 

- Zienswijze t.b.v. Champfood, Molenweg 11 Vierlingsbeek. Deze zienswijze is later weer 
ingetrokken na gewijzigde inzichten. 
 

Diversen: 
- Parochie verzocht de kerkbanken voor de gemeenschap te behouden. De banken zijn 

behouden gebleven door de aankoop van de kerk door SLV.  
- Werkgroep kermis samengesteld. Door coronapandemie vond kermis echter helaas geen 

doorgang 
- WIU: wensenlijst ingediend en daarop terugkoppeling gekregen 
- Vliegbasis de Peel: initiatief genomen om samen met andere dorpsraden de gemeente te 

verzoeken mee te werken aan een MKBA onderzoek. De gemeente werkt hier aan mee\mits 
de aangrenzende gemeenten hierin ook instemmen. 

- Alle pedjes zonder naam zijn voorzien van een naam. Er zijn bordjes gemaakt en zijn 
inmiddels allemaal geplaatst. 

- Reconstructie Molenweg. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt. Deze zijn deels 
meegenomen in de uitvoering. 
 
 

Vooruitblik 2021: 
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld: 
- Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering door de werkgroep 4-mei.  
- In kaart brengen demografische gegevens en woningbehoefte peilen. De nog te ontwikkelen 

bouwplannen kritisch volgen en beoordelen. 
- Groen en natuurbeheer. IVN heeft een plan opgesteld met alle gemeenten in het Land van Cuijk 

hoe we “groen” in de toekomst zien. de werkgroep “groen” wil hier handen en voeten aan geven. 
De werkgroep gaat door op de reeds ingeslagen weg. Het onderhouden van openbaar groen, het 
verlichten van het “hondenpoep” probleem, inventariseren knelpunten en wensen, het eventueel 
zelf oplossen daarvan etc. etc.  

- Verkeersonveiligheden in kaart brengen. 
- Komen tot definitieve besluitvorming van een toekomstbestendig MFA in Vierlingsbeek 
- Volgen ontwikkelingen rondom vliegbasis de Peel 
- Volgen ontwikkelingen rondom de plaatsing van mestfabrieken 
- Dialoog zoeken met dorpsraden in onze nabije omtrek 
- Dorpsraad beter positioneren in het dorp en samenstellen. Gezien de actuele onderwerpen als 

bouwen en MFA is een bredere betrokkenheid noodzakelijk 
 
 
 


