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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 5 januari 2021 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Thuis 

 

Deelnemers:  Stuurgroep MFA (Sjaak Rambags, Willem de Hoog, Bas Oudenhoven, Jet Verbeeten, 

Maarten Berbers en Bas van Treek) 

Joop Verbeeten, Rene Schaeffers, Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter 

Rijnen, Rob Smeets, Bram Verstegen, Vincent Gerrits en Wim Verhofstad 

1. Welkom 
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering. Een bijzonder woord van welkom voor 

de leden van de stuurgroep. Een nieuw jaar vol met nieuwe uitdagingen staat weer voor de deur. 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 decemer 2020 
I.v.m. de overvolle agenda wordt dit doorgeschoven naar de agenda van februari 2021. De notulen 
en actielijst wordt aangehouden tot die tijd. 
 

3. Ingekomen stukken:  
De ingekomen stukken worden doorgeschoven naar de vergadering van februari.  
 

4. Algemene informatie: 
4.1. Instemming eindrapport haalbaarheidsonderzoek MFA Vierlingsbeek  
Op 28 december 2020 is het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek door Laride opgeleverd aan de 
stuurgroep. Kort daarna zijn alle leden in het bezit gesteld van dit rapport. Sjaak Rambags geeft een korte 
toelichting op het rapport en beantwoordt vragen die gesteld worden vanuit de dorpsraad. Nadat alle vragen 
zijn beantwoord stemt de dorpsraad in met het rapport en geeft toestemming het rapport door te sturen naar 
de gemeente Boxmeer. Hardcopy’s worden doorgestuurd naar de gemeente en ter inzage gelegd in de 
bibliotheek. De rol van de stuur- en de klankbordgroep is hiermee formeel afgerond.  

 
4.2. Instemming begeleidend schrijven haalbaarheidsonderzoek MFA Vierlingsbeek 
De voorgestelde brief wordt door de vergadering goedgekeurd en er wordt ingestemd dat deze brief naar de 
gemeente wordt gestuurd en wordt gepubliceerd in Globaal. Ook zal deze brief en het rapport worden 
verspreid aan alle bekende emailadressen van mensen die klankbordsessies hebben bijgewoond of tijdens 
de bijeenkomst in 2019 bij Concordia hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van het proces. De 
dorpsraad zal het voortouw gaan nemen om een vervolggroep te formeren. Er wordt op korte termijn een 
vergadering met het DB gepland om de contouren uit te zetten.  

 

4.3. WIU 2021 
Vanuit de gemeenschap zijn er een aantal punten binnengekomen voor de WIU. Rein en Juul hebben een 
wandeling door Vierlingsbeek gemaakt en sturen hun punten voor de WIU nog door.  
De gemeente heeft tevens een oproep geplaatst om ideeën in te sturen over de verfraaiing van de entrees 
van de dorpen. Hiervoor is extra budget beschikbaar. Rein heeft als plan om extra bollen te planten bij de 
verschillende entrees. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
Het voorstel van Jan Manders, pad Langstraat Koudenhoek wordt niet meer opgenomen in de WIU. De 
gemeente heeft dit meerdere malen afgewezen. Het is een voldongen feit. Het zou onprofessioneel zijn om 
hier weer op terug te komen. Het pad is reeds gefreesd. Bas zal dit Jan laten weten. 
Bas stuurt de WIU en de plannen rondom de verfraaiing van de dorpsentrees in voor 15 januari.  
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5. Rondvraag:  
- Champfood heeft gereageerd op onze zienswijze. Zij willen richting dorpsraad Groeningen en 
Vierlingsbeek hun plannen nader inlichten. Rob en Huub zullen namens de dorpsraad 
Vierlingsbeek dit gesprek bijwonen. Bas plant de afspraak in. Tijdens het bezoek wordt nog geen 
mening gevormd.  
- Bijeenkomst 25 januari dorpsraden voormalige gemeente Vierlingsbeek. Deze bijeenkomst zal 
bezocht worden door Maarten en Bas. Op de agenda o.a. de Peel, mestvergisters, windmolens en 
kernendemocratie 

- Er zijn twee webinars over duurzaamheid. Juul zal deze volgen. Het webinar rondom 
kernendemocratie wordt gevolgd door Peter en Nico 

- Mestvergisters: er is een kaartje verschenen waar mogelijk mestvergisters komen in de toekomst. 
Het zijn nog plannen. Het is belangrijk de ontwikkelingen in de gaten te houden.  
- Hulder en das: Afsluiten pad is in de gemeenteraad geweest. Zij hebben met afsluiting 
ingestemd. 
- Oproep: denk goed na over een rol in een vervolg van het MFA onderzoek. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de dorpsraad 

- De dorpsraad wil dat er een gesprek komt met belanghebbenden in het kader van een MFA. 
Vincent en Huub zullen gesprek met Joffershof plannen met als doel vooruitkijken in het proces.  
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata  
 
2021:  
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 Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Huub Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds 

t.b.v. kappeleke

12-05-20 03-11-20

Maarten Overlast Willem I straat melden bij gemeente 03-11-20 01-12-20

Wim/Juul 

Rein

rondje Vierlingsbeek en in kleine gebreken in beeld 

brengen

01-09-20 01-12-20

allen stand van zaken Overloonseweg. Aanpassen naar 50 

km weg

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

12-05-20 01-01-21

werkgroep 

kermis

stand van zaken 12-05-20 01-01-21

Bram artikel "kerk van alle kanten" op site plaatsen 01-12-20 05-01-21

Allen actualiseren WIU 01-12-20 05-01-21

Bas Uitnodigen Buurkrach voor volgende vergadering 01-12-20 05-01-21

Bram/Rein stukje op site over de bever in Vierlingsbeek 01-12-20 05-01-21

Wim stand van zaken kappelenroute (Sleijbergweg) 01-09-20 05-01-21

wergroep 

groen

met buurt Willem I straat (Ton van den Berg) 

communiceren of en zo ja waar het bankje wordt 

herplaatst

03-11-20 05-01-21

Bas Als filmpje Rabobank LvCM binnen is verspreiden 

onder de leden

01-12-20 05-01-21

Bas Rapport en aanbiedingsbrief naar gemeente sturen. 

Belangstellenden mailen en op site, Globaal en  fb 

plaatsen 

05-01-21 12-01-21

Bas Jan Manders aangeven dat pad Langstraat 

Koudenhoek niet wordt opgenomen in de WIU

05-01-21 12-01-21

Bas WIU completeren en plan entree verfraaiing insturen 05-01-21 15-01-21

DB Plannen overleg met overige dorpsraden van de vml 

gemeente Vierlingsbeek over o.a. vliegbasis de Peel

03-03-20 02-02-21

Maarten Afspraak Ben Albers en Peter Stevens inzake de Peel 03-11-20 02-02-21

Allen Formeren werkgroep realisatie MFA 05-01-21 02-02-21

Rob?Huub Gesprek Champfood 05-01-21 02-02-21

Vincent/HuubGesprek Joffershof na oplevering rapport 05-01-21 02-02-21

Bas mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud 

KBO/DR (i.v.m. corona is dit punt verschoven naar het 

voorjaar van 2021)

12-05-20 02-03-21

DB gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea 

inzake procedure WIU meldngen

17-04-20 06-04-21

Bram CPO bouwen stand van zaken 03-11-20 06-04-21

DB Evaluatie carnavalsvereniging (i.v..m.corona kan dit punt 

doorgeschoven worden naar 2021)

04-02-20 02-11-21

Rein/Jan watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 07-01-22


