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

videovergadering
Datum 11 mei 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, Bram Verstegen, Noël Deryckere
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 2 maart 2021
Sjaak: Bij rondvraag “rapport” moet zijn frame/doek.
Rein: bijenkast Vliegenberg. Kast is geplaatst. Als hij operationeel is plaatst Rein een artikel in Globaal. Wim
bekijkt mogelijkheid om plaatje te frezen in kleuren van de dorpsraad.
Notulen worden hierna goedgekeurd.
Actielijst
- Opvragen demografische gegevens. Nog geen reactie. Peter stuurt reminder
- Parochie wordt opnieuw gevraagd naar stand van zaken vervangen lampen kerkklok.
- Groengroep inzake Ommetje en dorpsverfraaiing. Is in gezamenlijkheid met gemeente bijgesteld. Rein neemt
nog contact op met gemeente inzake het oorspronkelijke voorstel inzake de dorpsverfraaiing.
3. Ingekomen stukken:
Complimenten voor de werkgroep 4 mei inzake de livestream en opzet van de dodenherdenking 2021.
Werkgroep 75 jaar in vrijheid. Er zijn boeken ontvangen die worden verspreid door de werkgroep 4 mei. Namen
kunnen worden doorgegeven van wie we denken dat ze een dergelijk boek verdienen.
Verder geen opmerkingen.
4. Algemene informatie:
4.1 Werkgroep kernendemocratie
Roy en Peter hebben de werkgroep samengesteld. Er is nog geen reactie gekomen voor deelname vanuit de
KBO. Peter herinnert Jan Spee hieraan. Sjaak stelt voor de werkgroep bij elkaar te roepen nog voor de
zoomsessies die georganiseerd worden. Peter gaat dit regelen. Vanuit deze groep gaat Sjaak ook polsen of er
interesse is voor de werkgroep wonen. Het uitgangspunt is het dorpsplan waarin de dorpsvisie geactualiseerd
wordt. In de volgende vergadering komt er een terugkoppeling vanuit de werkgroep.
4.2 WIU 2021
Groen: Juul, Ben en Rein lopen lijst nog eens kritisch na.
Tot 15 juli kunnen we nog een aanvulling op de WIU doen.
Eventuele aanvullingen: bank watermolen, uitbreiding dierenpark en de aanplant van de Vlasakker. De bank
van de watermolen is van de familie Kaanen. Rein neemt contact op met de familie Kaanen. Wim biedt aan om
een bank te maken zoals die ook staat voor de Biblotheek. Het idee van posters op meterkasten wordt
opgepakt door Rein.
Verdere opmerkingen over de WIU kunnen schriftelijk worden aangeleverd uiterlijk op de vergadering van de
dorpsraad van 6 julli. Bas zal deze dan voor 15 juli doorsturen naar de gemeente.
4.3 Plan ’t Hulder en overige bouwlocaties
M.b.t. plan “t Hulder zijn er slechts zes inschrijvingen binnengekomen. Kandidaten zijn afgevallen door privéomstandigheden of het betrekken van een andere woning. Een aantal gegadigden geven aan nog wel
interesse te hebben, maar dat er nog teveel onzekerheid is. Gemeente is bezig met bestemmingsplan etc.
Bram is in overleg met Erwin van Bostelen van de gemeente.
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4.4 Stand van zaken MFA Vierlingsbeek
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met Joffershof, KBO en JOC Gryphus. Het raadsbesluit werd hierin
besproken. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een aantal huidige gebruikers. Ook worden er
(potentiële) gebruikers aangeschreven. Joffershof, KBO en JOC Gryphus hebben verzocht nogmaals een
gesprek in gezamenlijkheid te voeren. Dit vindt plaats op 19 mei, mits alle partijen hierin een positieve
grondhouding aannemen. Inmiddels hebben er ongeveer 25 verenigingen een positieve intentie uitgesproken
om in de toekomst gebruik te maken van de voormalige Laurentiuskerk.
Er zal tevens bezwaar ingediend worden tegen het raadsbesluit op onderdelen als vergoeding groot onderhoud,
max. bijdrage van 1 mln en tornen aan de status aparte van JOC Gryphus..
Gedurende de looptijd van het bezwaar zal ook de eventuele bijdrage van € 25 k voor verdere verfijning on hold
gezet worden. De vergadering blijft van mening dat ze achter de standpunten blijft staan van het
haalbaarheidsonderzoek en stemt unaniem in met het opstellen van een bezwaarschrift naar de gemeente
n.a.v. de punten vermeld in het raadsbesluit.
4.5 Subsidieaanvraag zwaluwenhotel
Vorig jaar is er een bijdrage geleverd aan de watervoorziening in het park. Normaliter zijn subsidies
gemaximeerd tot € 500,- per organisatie. Gezien het initiatief (tijd en materialen) wil de vergadering afwijken van
de procedure en een uitzondering maken op die regel. De deelnemers gaan akkoord, met de opmerking dat de
initiatiefnemers van deze afwijking van de regel op de hoogte worden gebracht.
4.6 Energietransitie
Volgens de Noord Brabantse milieufederatie is er sprake van een te zwakke opstelling in deze regio. Zo is deze
regio minder vooruitstrevend en is er minder sprake van participatie.
Dorpsraden hebben weinig in te brengen. Deze mening wordt gedragen door de wethouder. Er zijn zoveel
wettelijke voorwaarden voor het aanleggen van windparken dat er maar een paar kleine gebieden overblijven
die in aanmerking komen voor de aanleg van windparken. Er moet iets gedaan worden. Energietransitie is
gedecentraliseerd naar gemeenten. Qua wind is er weinig opbrengst t.o.v. andere gebieden in Nederland.
Windmolens zijn efficiënter dan zonnepanelen, ze leveren twee keer zoveel energie per geïnvesteerde euro.
5. Rondvraag:
Sjaak: Doeken dorpsraad hangen weer in de frames
Sjaak: Thijs Litjens is niet in de vergadering en heeft wel aangeven deel te willen blijven nemen. . Bas heeft
verzuimd Thijs uit te nodigen. Bas zal een mailtje naar Thijs sturen en tevens aangeven dat agenda’s en
notulen ook op de site te vinden zijn.
Rein: Aanplant rondom kerk t.o.v. cafetaria Herberg Thijssen is gemolesteerd. Rein plaatst artikel hierover in
Globaal. Scholen worden ook benaderd na corona.
Wim: Stand van zaken rondom de actualiteit van de infoborden: Infoborden worden geactualiseerd/verwijderd
(Igor Derks)
Peter: Hoe zit het nu met stemrecht van aanwezigen die geen lid zijn van een werkgroep. Hier komen we een
volgende keer op terug.
Noteer al vast de volgende vergaderdata
2021:
Dinsdag 6 Juli
Dinsdag 7 september
Dinsdag 5 oktober
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

Bas

Mail Parochie inzake kapotte lampen kerkklok
(inmiddels gerepareerd?)
Peter
Opvragen demografische gegevens bij gemeente
Wim Geurts Ludieke actie hondenpoep met basisschool
Bas
Subsidie zwaluwhotel communiceren met aavragers
Rein
Artikel Globaal inzake bijenkast Vliegenberg
Rein
Contact gemeente inzake dorpsverfraaiing
Allen
Nazending zaken WIU 2021 (uiterlijk 15-07-2021)
Rein
Bankje watermolen en posters electrakasten
DB
gesprek arrangeren met Ruud Kusters en Andrea
inzake procedure WIU meldingen
werkgroep Oprichten nieuwe werkgroep en communiceren met
wonen
gemeente inzake toekomstige bouwlocaties
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

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

02-02-21

02-03-21

06-04-21
06-04-21
11-05-21
11-05-21
06-04-21
11-05-21
11-05-21
17-04-20

11-05-21
01-06-21
01-06-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21

06-04-21

03-09-21

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

DB

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

DB

Stemrecht aanwezigen vergadering dorpsraad

11-05-21

02-11-21

Werkgroep
Statuten

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
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