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

videovergadering
Datum 1 juni 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, Thijs Litjens
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering. Andrea zou bij deze vergadering aanwezig zijn. Ze is
er helaas om onbekende redenen niet bij. Als extra agendapunt wordt “Wonen” opgenomen onder agendapunt
4.4.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 11 mei 2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
actielijst:
- mail parochie. Bas is vergeten deze herinneringsmail te versturen naar de parochie. Deze wordt alsnog
verstuurd.
- opvragen demografische gegevens. Deze krijgen we pas als we de definitieve uitnodiging krijgen voor de
eerste sessie kernendemocratie op 13 juli. De onlangs rondgemailde gegevens zijn niet up-to-date.
- ludieke actie hondenpoep wordt overgeheveld naar volgend schooljaar
- zwaluwhotel gecommuniceerd dat er bij de toekenning afgeweken wordt van de standaardprocedure.
3. Ingekomen stukken:
Geen bijzonderheden
4. Algemene informatie:
4.1 Werkgroep kernendemocratie
Afgelopen donderdag heeft er een vruchtbare sessie plaatsgevonden met zeven mensen van het bouwteam.
De opkomst viel een beetje tegen. Doel is het huidige dorpsplan actualiseren. Dit dorpsplan is de kapstok voor
diverse onderdelen die aan bod komen. De notulen van dit overleg worden rondgestuurd en op de
eerstvolgende agenda geplaatst. Het is wel belangrijk dat deze plannen breed gedragen worden. Jammer dat
er nog geen mensen vanuit KBO deelnemen. Vertegenwoordiging vanuit deze groep is een must. Zij
vertegenwoordigen een grote groep wiens belangen hierin meegenomen kunnen worden. Een wens die vanuit
de dorpsraad al eerder is geuit. De dorpsraad en KBO moeten samen optrekken. Peter neemt nogmaals
contact op met Jan Spee. De dorpsraad heeft de kernendemocratie hoog in het vaandel. Als er de volgende
sessie niemand deelneemt vanuit KBO gaan we zelf op zoek naar een kandidaat uit de leeftijdsgroep ouderen.
4.2 WIU 2021
Afspraak: Alle zaken die nog opgenomen moeten worden in de WIU binnen twee weken naar Bas sturen. Deze
worden verzameld en door Bas naar de gemeente gestuurd. De groengroep heeft nog een afspraak met Ruud
Custers om een gezamenlijke wandeling te maken door Vierlingsbeek. Bas maakt richting gemeente een
opmerking dat hieruit nog punten kunnen komen.
4.3 Stand van zaken MFA Vierlingsbeek
Vanuit JOC kwam er een uitnodiging om samen met Joffershof en KBO nog eens te kijken naar de plannen
m.b.t. het MFA en de gesprekken die hierover gevoerd zijn. Wij hebben daarop aangegeven hieraan deel te
willen nemen mits er sprake is van een constructief overleg. Vervolgens kregen wij de vraag of wij ons
standpunt wilde wijzigen hierin. Hierop hebben wij aangegeven dat we achter de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek blijven staan. Op onze vraag of zij hun standpunt zouden willen herzien werd negatief
gereageerd. Hierop kregen we bericht dat genoemde partijen afzien van een gezamenlijk gesprek.
Onlangs hebben we een pro-forma bezwaar tegen het raadsbesluit ingediend. Dit was bedoeld om de
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bezwaartermijn van zes weken nog met een paar weken te verlengen. Die periode hebben we hard nodig om
een gedegen bezwaarschrift goed te kunnen onderbouwen. Op dit pro-forma bezwaar werd door de gemeente
gereageerd dat er geen bezwaar mogelijk was. Het besluit is geen besluit volgens de algemene wet
bestuursrecht. In eerdere communicatie is de indruk gewekt dat op het besluit wel bezwaar aangetekend zou
kunnen worden.
Op advies van de ambtenaar wordt nu in een zienswijze/bezwaarschrift de punten van het raadsbesluit
benoemd en aangeven in hoeverre we daaraan kunnen voldoen. Thijs vindt dit ook een vreemde gang van
zaken en gaat informeren. Later geeft hij tijdens de vergadering aan dat hij teruggekoppeld heeft gekregen dat
de mededeling van de gemeente juist is.
Uiteindelijk heeft nagenoeg elke gebruiker de intentie uitgesproken gebruik te willen gaan maken van een MFA
in de kerk. Een aantal heeft ook nog (terechte) bedenkingen over de financiële haalbaarheid hiervan. Wij zullen
onze zienswijze binnenkort versturen. De gemeente zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen. Een
beslissing die het beste past bij de gemeenschap van Vierlingsbeek.
4.4. Wonen (toegevoegd agendapunt)
Hulder: Er zijn zes inschrijvingen. Gemeente start met het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt
wordt in het eerste kwartaal van 2022 de grond verkocht aan de belangstellenden. Met de belangstellenden is
er a.s. vrijdag een bijeenkomst bij de gemeente.
Overig: Sjaak is met een groep mensen bezig de groep wonen opnieuw op te tuigen. Hiervoor zijn tien mensen
benaderd die ieder zijn eigen achterban onderhoudt. De groep is ontstaan uit de groep kernendemocratie.
Momenteel komt de gemeente 50 woningen tekort. Bij de gemeente zou een task force team opgericht zijn.
Sjaak informeert bij Andrea wat hiervan de status is.
5. Rondvraag:
Sjaak: Welkomstgeschenk wordt niet door iedereen gewaardeerd. Een tip is o.a. het bijvoegen van een lijst van
verenigingen. Deze staat weliswaar op onze site of in de gemeentegids. Huub voegt de lijst van verenigen toe.
Peter: er komt een Facebookpagina voor kernendemocratie
Noteer al vast de volgende vergaderdata
2021:
Dinsdag 7 september
Dinsdag 5 oktober
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

Bas

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

Mail Parochie inzake kapotte lampen kerkklok
(inmiddels gerepareerd?)
Peter
Opvragen demografische gegevens bij gemeente
Peter
Facebook paginen kernendemocratie
Rein
Contact gemeente inzake dorpsverfraaiing
Allen
Nazending zaken WIU 2021 (uiterlijk 15-07-2021)
Rein
Bankje watermolen en posters electrakasten
Sjaak
Contact leggen met task force team wonen gemeente
Boxmeer
Huub
Welkomstpakket: toevoegen lijst verenigingen
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?
Huub
Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kapelleke
Wim Geurts Ludieke actie hondenpoep met basisschool

06-04-21

02-11-21

DB

04-02-20

02-11-21

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

02-02-21

02-03-21

06-04-21
01-06-21
06-04-21
11-05-21
11-05-21
01-06-21

11-05-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21
03-09-21

01-06-21
06-04-21

03-09-21
03-09-21

06-04-21

03-09-21

02-02-21
12-05-20

03-09-21
07-09-21

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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