Correspondentieadres secretaris
Bas van Treek
Heihoekscheweg 75
5821 GH Vierlingsbeek
e-mail: dorpsraadvierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl
KvK Brabant 54889103

videovergadering
Datum 6 april 2021
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Thuis
Deelnemers Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Rob Smeets, Huub Geurts, Bas van
Treek, Maarten Berbers, Roy Moeskops, Wim Geurts, Cas Jost, Wim Verhofstad, Bram Verstegen, Diana van
Osch, Jos van Boekel en Thijs Litjens
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering.
-

-

Notulen vorige vergadering d.d. 2 maart 2021
Sjaak: Heeft parochie gereageerd op de mail inzake de vervaging van de lampen? Ze hebben alleen
gereageerd op het feit dat zij een offerte aan zullen vragen voor het vervangen van deze lampen. M.n. de huur
van een hoogwerker is vrij kostbaar.
Juul: Zijn de demografische gegevens van de gemeente binnen. Volgens Peter zijn deze nog niet binnen. Hij
gaat er bij de gemeente achteraan.
Notulen worden hierna goedgekeurd.
Actielijst
Afspraak met Ben Alders (afgerond)
Bouwteam kernendemocratie is samengesteld
Beekstraat Hondenpoep. Actie door Rein opgepakt en afgewerkt.
Welkomstpakketten worden deze week door Huub uitgereikt. In Globaal wordt een artikel opgesteld of lokale
ondernemers mee willen doen met dit initiatief.
Dodenherdenking. Wim Verhofstad geeft toelichting. Er komt wederom een live stream. De krans wordt
gesponsord door de gemeente. Wij leggen deze krans eventueel met een vertegenwoordiger van de gemeente.
Mogelijk kan de voorzitter van de dorpsraad Groeningen een woordje doen. Maarten stemt dit af met
Groeningen. Wim vraagt mogelijk nog enkele leden van het Gilde in Groeningen.

2. Ingekomen stukken:
Rik Geurts heeft aanvraag gedaan bij sportakkoord. Er is een tevens een mail ontvangen van het regionaal
gezondheidsbeleid en preventie-akkoord. Deze mail zullen we doorsturen naar Rick en Wouter van Dongen.
3. Algemene informatie:
4.1 Subsidieaanvraag bijenkast Vliegenberg
John Baltussen heeft een imkerij aan de Vliegenberg. Hij heeft een zelfgebouwde vitrinekast zodat het bijenvolk
van binnenuit bekeken kan worden. Rein vraagt namens John hiervoor een bijdrage aan. De kast komt aan de
weg te staan zodat elke voorbijganger daarin kan kijken. De vergadering gaat akkoord met de aangevraagde
bijdrage. Overigens zal Wim een plaatje ontwikkelen met de logo van de dorpsraad erop. Dit zal geplaatst
worden bij objecten die mede door de dorpsraad tot stand zijn gekomen. Aan het parkje bij de Grotestraat is
een bijenkast geplaatst voor solitaire bijen. Rein zal zorgen voor een artikeltje in Globaal.
4.2 voorstel Ruud Custers verfraaiing dorpsentree en ommetje Vierlingsbeek
Ruud Custers stelt voor om op de hoek Grotestraat/Spoorstraat en op de spoorstraat bij het kruisbeeld in te
planten met bollen. De groengroep (Rein. Juul en Ben) zijn van mening dat hun eerder ingediende voorstel
beter past. Rein neemt contact op met Ruud Custers en vraagt wat ons budget is. Datzelfde geldt voor het
Ommetje in Vierlingsbeek. Hier blijft bij hevige regenval het water langer staan. De groengroep ziet liever een
investering voor verharding en verhoging van het Ommetje. De vergadering legt het initiatief en besluit bij de
groengroep.
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4.3 Plan ’t Hulder en overige bouwlocaties
Vanuit de gemeente worden mensen aangeschreven die hun belangstelling kenbaar gemaakt hebben. In het
eerste kwartaal van 2022 zullen zoals het er nu naar uitziet kavels uitgegeven worden.
Andere locaties: besloten is te wachten totdat kavels uitgegeven zijn in t Hulder. Medio april is dit gereed. Op
het Soetendaal zijn nog bouwkavels voor twee vrijstaande woningen en vier twee onder éénkappers. Bij Henk
Sijmons is nog één kavel beschikbaar en er is nog één kavel ruimte voor ruimte beschikbaar.
Toekomstige bouwmogelijkheden zijn in kaart gebracht. Achter het vrijthof worden appartementen gerealiseerd.
Achter Siebert en langs het Jodenkerkhof is mogelijk nog een bouwplan te ontwikkelen. Hierop zit een zgn.
grote wijzigingsbevoegdheid en daardoor in zicht voor woningbouw. Alle andere locaties moeten een
bestemmingsplanwijziging ondergaan. Deze procedure zal jaren gaan duren. Als er sprake is van een
wijzigingsprocedure kan deze termijn aanmerkelijk ingekort worden.
Starterswoningen: behoefte: ongeveer 200 m2 grond. Deze kavels zijn niet beschikbaar. Een nieuw cpo
oprichten heeft weinig zin. Er is namelijk geen grond waar dit momenteel gerealiseerd kan worden. Er zijn Twee
opties:
- MFA kerk  JH. Relatief snel realiseerbaar.
- Ontwikkeling tussen de Heihoekscheweg en het industrieterrein i.v.m. wijzigingsbehoefte. Er is geen sprake
van zware industrie dus mag er gebouwd worden tot aan de grens van het industrieterrein.
Beide opties dienen opgestart te worden bij de gemeente met een nieuwe groep wonen met mensen die graag
willen bouwen uit alle leeftijdsgroep, dit onder begeleiding van de oude werkgroep. Sjaak Verstegen zal een
voortrekkersrol spelen in het samenstellen van de groep samen met Peter Rijnen. Thijs Litjens vind de
herontwikkeling bij Joffershof een goed idee en zal dat aangeven bij zijn fractie van de VVD. De nieuwe
werkgroep zal onze plannen richting gemeente communiceren.
op 8 april is er een zoomsessie t Hulder gepland met geïnteresseerden. Juul en Bram nemen hieraan deel.
4.4 Terugkoppeling partneroverleg
Het was een bijeenkomst waarbij zeer veel dorps- en wijkraden aanwezig waren die spraken over de
speerpunten in hun wijk. Er zat weinig samenhang en verband in de bijeenkomst. Namens onze dorpsraad
heeft Maarten de ontwikkelingen rondom het MFA besproken alsmede de onderwerpen vliegbasis de Peel en
de mogelijke komst van mestvergisters. De gemeenschappelijke deler waren de zorgen over de leefbaarheid en
het aantal nieuw te bouwen woningen. Het was een lange zit zonder veel resultaten.
4.5 Terugkoppeling overleg dorpsraden Boxmeer zuid
Goede bijeenkomst. Bijgewoond door Peter en Maarten. Afspraak om dit per kwartaal te herhalen, minimaal
twee keer per jaar. Besproken:
- Vliegbasis de Peel: Ben Alders lichtte e.e.a. toe. Herontwikkeling ligt nagenoeg stil door corona. Er is gekozen
voor een KEA in plaats van een MKBA. Gekozen is om met elkaar in gesprek te blijven en er niet dwars voor te
gaan liggen.
- Mestvergisters: Dit wordt in de nabije toekomst nog niet voorzien.
- Energietransitie: Juul volgt webinar. Er zijn al locaties geschetst. Juul stuurt info door.
- AZC. Problemen worden vooral veroorzaak door minderjarigen uit veilige landen
4.6 Stand van zaken MFA Vierlingsbeek
Tijdens de vergaderingen van B&W zijn er twee amendementen ingediend. Het amendement van Marc
Oudenhoven en Johan Hermanussen heeft het niet gehaald. Het amendement ingediend door de gezamelike
partijen CDA, LOF, PK, VDB/LO (excl Marc en Johan) is uiteindelijk aangenomen. De SP stemde tegen. B&W
spreekt zich uit voor het MFA in en rondom de kerk. Hierbij zijn wel voorwaarden gesteld. Hoe we daarmee om
moeten gaan is nog onbekend.
Hoe nu verder? Morgen is er een overleg met de kerngroep. We bespreken hier de voorwaarden en toetsen die
op haalbaarheid en of deze realistisch zijn. Onder voorwaarden stelt de gemeente een budget beschikbaar om
te komen tot een gedegen ontwerp, opgesteld samen met de gemeenschap. Het dorp kan hier iets moois van
maken.
4.7 Stand van zaken werkgroep kernendemocratie
Bouwteam is samengesteld. Naast alle leeftijdsgroepen zijn ook verenigingen en ondernemers
vertegenwoordigd. KBO levert nog iemand aan voor de groep 70+. Er wordt door het bouwteam nu een plan
gemaakt dat aan de gemeente aangeboden wordt. Het plan wordt eerst voorgelegd aan de dorpsraad alvorens
deze beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente.
4.8 Vliegbasis de Peel
Er wordt geen MKBA opgesteld maar een KEA. Er kan een nuancering aangebracht worden rondom de
vliegbewegingen van 3x6 weken per jaar. Een vliegbeweging met een JSF en ‘s nachts weegt zwaarder dan
vluchten met een Apache helikopter overdag.
4.9 APV en hondenpoep
APV Boxmeer en Cuijk. In Boxmeer 2020 is de verplichting van het meenemen van een hondenpoepzakje en
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schepje vervallen. De leerlingenraad heeft een brief naar de gemeente gestuurd over de overlast van
hondenpoep. Wim Geurts gaat samen met Toon Michiels samen met de basisschool een ludieke actie opzetten
rondom dit onderwerp.
Toevoegen aan agenda: 4 mei viering
Dit jaar vindt de 4 mei viering wederom plaats via live stream. De gemeente is gevraagd om de weg af te zetten.
Het is nog niet bekend of een vertegenwoordiger van de gemeente een toespraak houdt. Wim Verhofstad zet
nog een artikel in Globaal. Gemeente levert altijd een krans. Kinderen van de baisisschool wordt gevraagd een
eigen krans te maken en neer te leggen bij het monument. Als dorpsraad hoeven we geen krans te leggen. De
dorpsraad betaalt de prijs van de streaming. Eventueel samen met Groeningen afstemmen wie de toespraak
houdt namens de dorpsraden.
4. Rondvraag:
Rein: Bij het monument op het grasveld stond onlangs een reclameframe van de carnavalsvereniging. Dit was
omgewaaid en bleef daar maar liggen. Het is de verantwoordelijkheid van in dit geval de carnavalsvereniging
om dit frame/doek in tact te houden.
Huub: rekeningnummer bijenhotel Vliegenberg. Rein zal dit doorgeven aan Huub.
Maarten: Vergadering 4 mei wordt verplaatst naar 11 mei
Noteer al vast de volgende vergaderdata
2021:
Dinsdag 1 juni
Dinsdag 6 Juli
Dinsdag 7 september
Dinsdag 5 oktober
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december

Pagina 3 van 4

Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

Peter
Bas

06-0-2021
02-02-21

11-05-21
02-03-21

03-11-20
06-04-21

06-04-21
11-05-21

06-04-21

11-05-21

06-04-21
06-04-21

11-05-21
01-06-21

06-04-21
17-04-20

01-06-21
06-07-21

06-04-21

03-09-21

02-02-21
12-05-20

03-09-21
03-09-21

12-05-20

07-09-21

04-02-20

02-11-21

Werkgroep
Statuten

Evaluatie carnavalsvereniging (i.v..m.corona kan dit punt
doorgeschoven worden naar 2021)
Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad
Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement

01-10-19

31-12-21

werkgroep
kermis

stand van zaken (i.v.m. corona doorgeschoven naar
2022)

12-05-20

01-01-22

Rein/Jan

watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

07-01-22

Opvragen demografische gegevens bij gemeente
Mail Parochie inzake kapotte lampen kerkklok
(inmiddels gerepareerd?)
Bram
CPO bouwen stand van zaken
Bas
Regionaal gezondheidsbeleid en preventieakkoord
doorsturen naar Rick Geurts en Wouter van Dongen
Groengroep Communiceren met gemeente over hun voorstel
Ommetje Vierlingsbeek en dorpsverfraaiing
Huub
Subsidie bijenhotel afwerken
werkgroep wonen
Plannen m.b.t. woningbouw ontwikkeling delen met
gemeente
Wim Geurts Ludieke actie hondenpoep met basisschool
DB
gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea
inzake procedure WIU meldingen
Wim Geurts Plaatje met logo ontwikkelen om te plaatsen bij
gesubsideerde werken
Huub
Hoekje inrichten werk dorpsraad bij Plus, Bieb, Kerk?
Bas
Behoefte peilen onderhoud KBO/DR (i.v.m. corona is
dit punt verschoven naar2021)
Huub
Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kapelleke
DB

Pagina 4 van 4

