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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 2 februari 2021 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Thuis 

 

Deelnemers  Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Rob Smeets, Huub 
Geurts, Bram Verstegen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Roy Moeskops, Niko Maree  
en Wim Geurts 

1. Welkom 
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering. Een bijzonder woord van welkom voor 
Roy Moeskops en Niko Maree. 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 decemer 2020 en 5 januari 2021 en bespreken uitstaaande 
acties 
 
Notulen 1 december 2020: 
- Sjaak: Aanvraag subsidie Walk Along. Subsidie is verstrekt onder voorwaarde van een financiële 
onderbouwing. Antw. Deze is binnengekomen. Bas stuurt deze nog ter info door aan Huub en 
Sjaak. 
- Sjaak: Werkgroep VVV. Vorig jaar zijn afspraken gemaakt over het beschikbaarstellen van een 
budget voor de werkgroep. De werkgroep wil een voorstel doen hoe hier in de praktijk mee om te 
gaan. Op de eerstvolgende vergadering komt dit op de agenda. 
 
Notulen 5 januari 2021: 
- Sjaak: Rapport stuurgroep MFA: Het haalbaarheidsrapport is besproken in de vorige vergadering. 
Het rapport is van te voren verspreid onder de leden. Er zat een relatief korte tijd tussen de 
ontvangst van het rapport en de vergadering. De leden geven overigens wel aan dat men de 
inhoud tot zich heeft kunnen nemen. Feitelijk werd er gevraagd naar een go or no go. Het is een 
eindrapport opgesteld door een onafhankelijk bureau.  
- Sjaak: Stand van zaken zienswijze Champfood: antw. de zienswijze is door de dorpsraad 
ingetrokken op grond van gewijzigde inzichten n.a.v. een gesprek met Champfood en dorpsraad 
Groeningen.  
- Sjaak: Wat is de uitkomst van het gesprek van Huub en Vincent met Joffershof. Antw. Goed 
gesprek vond Huub. Buiten de dorpsraad om hebben zij getracht een brug te slaan tussen 
Joffershof en de toekomst. Ze hadden hierin een bemiddelende rol. Joffershof heeft, zeer 
teleurstellend, aangegeven vooralsnog geen deel te willen nemen aan het kernteam. Zij willen de 
uitspraak van de gemeente afwachten. Wij als dorpsraad gaan verder op de ingeslagen weg en 
hopen dat Joffershof in een later stadium alsnog aansluit.  
- Huub: subsidieverzoek Kapelleke loopt nog. Hij heeft dit met Wim in behandeling en kan 
doorgeschoven worden naar medio 2021 
- Wim: Kunstwerk Sleijbergweg wordt binnenkort geplaatst. 
 

3. Ingekomen stukken:  
Er is nog een WIU verzoek nagestuurd over de plaatsing van een stroomkast in het Koningspark. 
Verder geen opmerkingen over de ingekomen stukken.   
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4. Algemene informatie: 
4.1 Subsidieverzoek LIVESTREAM ‘LANGEN ÔJJEM MIT ÉTE VAN ÉGE BÔJJEM’ (bijlage) 
Subsidieverzoek wordt toegewezen voor dit mooie initiatief. Huub verzorgt de communicatie 
 
4.2 Stand van zaken MFA Vierlingsbeek 
Vanmiddag is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeente: wethouder Willy 
Hendriks, Bart van Oort (ambtenaar) en de heer Martens (financieel specialist). Namens ons waren 
aanwezig Sjaak Rambags, Lisette Verploegen, Maarten en Bas. Er werd door de wethouder nadrukkelijk 
aangegeven dat wat de uitslag ook zal zijn, de gemeente wil dat eind dit jaar elke kern een 
toekomstbestendig MFA bezit waar de gemeenschap weer 20 tot 30 jaar mee vooruit kan. 
In dit gesprek werd duidelijk dat er nog een aantal vragen leven bij de gemeente. Wij krijgen die op papier 
toegereikt en dienen die voor 1 maart te beantwoorden. Op 11 maart komt er een werkoverleg tussen de 
raadsleden over dit rapport. Wij mogen niet bij dat overleg aanwezig zijn. wij zullen deze vragen zo goed 
mogelijk beantwoorden en tijdig indienen. Van te voren plannen wij nog een zoomsessies waar raadsleden 
in de gelegenheid wordt gesteld aan ons vragen te stellen. Naast deze vragen willen ze inzicht hebben in 
de investerings- en exploitatiebegroting. De  antwoorden op de gestelde vragen worden ook naar alle 
politieke partijen gestuurd. De raad gaat in dat werkoverleg het haalbaarheidsonderzoek beoordelen. 
Morgenavond is er een overleg met Sambeek waar een soortgelijk traject loopt.  
Vraag: er zit heel veel kennis bij de gemeente n.a.v. onder andere  de Weijer en de Pit. Kan de gemeente 
hun expertise niet inzetten om ons hierbij te helpen? Dan hoeven we het wiel niet zelf uit te vinden. Wij 
hebben deze vraag ook gesteld bij de gemeente, maar zij willen hier niet aan meewerken.  
Kerngroep: deze moet nu samengesteld worden. Momenteel is er nog een tussengroep actief die het 
haalbaarheidsonderzoek door de gemeente moet loodsen. Joffershof heeft uiteindelijk aangegeven, na een 
aanvankelijk positief gesprek, alsnog niet deel te nemen aan de kerngroep en de uitspraak van de 
gemeente af te willen wachten. De kerngroep zal later uitgebreid worden met diverse specialisten die er dan 
nodig zijn in dit traject. Verzoek aan eenieder om potentiële namen door te geven! 
 
4.3 Bijeenkomst kernendemocratie 20 januari 2020 (bijlage) 
Peter en Niko hebben een avond gehad met de gemeente en twee externe adviseurs en planontwikkelaars. 
Bedoeling is om bouwteams te creëren die een toekomstvisie opstellen per dorp. In twee avonden willen ze 
daar een plan van maken en aanbieden aan de toekomstige gemeente om dit als leidraad te gebruiken. Er 
moet voor eind februari een team samengesteld worden waarbij diverse geledingen, leeftijd, draagvlak, 
particulieren en ondernemers, vertegenwoordigd zijn.  Peter heeft namen en zal die doorzetten. Het 
tijdsbeslag is slechts twee avonden. Doel is inventariseren van de wensen van een dorp. Peter is de 
kartrekker. Wim Geurts meldt zich bij dezen aan. Peter stelt een artikel op voor Globaal.  
 
4.4 Publiciteit campagne : Mestbewerking de harde feiten 
Juul heeft een bijeenkomst van de Brabantse milieufederatie bijgewoond over de relatie veehouderij en 
gezondheid. Dit was schrikken. Noord - Oost - Brabant heeft de meeste vervuiling van Europa!. Daarnaast 
zitten we in dit gebied ook nog dichtbij Noord - Limburg en het Roergebied.  De wetgeving in de landelijke 
politiek schiet momenteel tekort. Er is een “fictieve”kaart verschenen met mogelijke locaties voor de bouw 
van mestfabrieken. Wij gaan dit op de agenda zetten va de dorpsraden van de voormalige gemeente 
Vierlingsbeek op 22 feb. a.s. De vraag is wel wat onze invloed zal zijn. Op www.checkjeplek.nl kun je 
precies zien hoe diverse waardes zich verhouden in ons gebied. 
 
4.5 Buurkracht in Vierlingsbeek 
Buurtkracht is uitgenodigd voor deze vergadering. Ze hadden toegezegd aan te sluiten maar helaas is dit 
niet gebeurd. 
 

5. Rondvraag:  
Sjaak: Klacht hondenpoep in Koningspark. Boa heeft gereageerd. Er is te weinig mankracht en de APV 
deugt niet. Opruimen hondenpoep is geschrapt uit de APV. De poepbakken in het Makkenveld werken 
prima. Misschien moeten we het positief aanvliegen. Rein stelt een positief artikel op voor Globaal waarin 
mensen bedankt worden die  het wel opruimen.  
Sjaak: Er zijn lampen stuk van de wijzerplaat van de toren. Bas stuurt een mailtje naar de parochie. Zij 
krijgen immers een budget van de gemeente om de klok te onderhouden en in werking te houden. 
Bram: Update ‘t Hulder: Gemeente is bezig beleid te maken over eventuele voorselectie voor de uitgifte van 
de kavels. Belangstellenden die een voorkeursformulier hebben ingeleverd krijgen mogelijk voorrang in de 
uitgifte.  
Huub: subsidie groengroep is weer binnen. Tweede helft volgt in juli. Volgende keer komt het kasverslag op 
de agenda te staan.  
Juul: Ondergrondse stroomkabel Tennet van Boxmeer en Venray. Locatie is nog niet bekend. Er zijn drie 
opties.  
Maarten: zwerfafval. Zelfs op de afrit van de snelweg ligt afval. Er zijn vrijwilligers van “Schon wah” die 
periodiek afval opruimen. Vrijwilligers kunnen daar, indien gewenst, bij aansluiten en worden gefaciliteerd.   
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Huub : voorstel na de coronaperiode een hoekje bij de bieb of Plus in te richten waar zaken van de 
dorpsraad ter inzage liggen 
Maarten: verkoop Dagebroek is gegund aan Theo van Lankveld, secretaris van Slabox. Verkoop is niet 
transparant gebeurd.  
Bas: er is 1 mln subsidie toegekend voor drie toegangspoorten van de Maasheggen. Waar worden deze 
geplaatst? Locatie is momenteel niet bekend. 
 
Noteer al vast de volgende vergaderdata  
 
2021:  
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

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

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

Allen Aanleveren namen potentiele kandidaten kernteam 02-02-21 02-03-21

Peter Samenstellen bouwteam kernendemocratie 02-02-21 02-03-21

Bas Mail Parochie inzake kapotte lampen kerkklok 02-02-21 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

Huub Hoekje inrichten werk dorpsraad bij Plus, Bieb, Kerk? 02-02-21 03-09-21

Bas mail naar Jan Spee. Behoefte peilen onderhoud 

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

naar2021)

12-05-20 03-09-21

Huub Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds 

t.b.v. kappeleke

12-05-20 07-09-21

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


