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

videovergadering
Datum 6 juli 2021
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Thuis
Deelnemers Renewable: Jeroen Dooper, Ronald Kloet en Marc Weijn
Rein Verhoeven, Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Rob Smeets, Huub Geurts, Bas van Treek,
Maarten Berbers, Wim Geurts, Cas Jost, Bram Verstegen, Han Welbers, Jeanette en Gijs van Erp, Theo
Simons, Maike Ebben en Frank Ermers (Gemeente Boxmeer)
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom op deze videovergadering.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 juni 2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
actielijst:
- Mail parochie: mail is verstuurd. Parochie geeft aan reparatie vooralsnog te kostbaar te vinden. Sjaak kijkt
naar alternatief. Uiteindelijk eventueel de gemeente aanschrijven.
- Opvragen demografische gegevens. Deze zijn opgevraagd. Het is niet duidelijk of deze binnen zijn gekomen.
- Facebook kernendemocratie wordt opgetuigd na de volgende sessie
- Dorpsverfraaiing: Morgen is er een voorbespreking m.b.t. de WIU. Welke punten willen we perse uitgevoerd
zien. A.s. donderdag komen twee mensen van de gemeente ter plekke kijken wat er te realiseren is.
- Bankje watermolen en posters: uitstel tot na de vakantie
- Nazending WIU gebeurt deze week
- Contact task force is gebeurd. Afspraak staat de komende week
3. Ingekomen stukken:
Presentatie en resultaten menitmeter: wat betekent de mentimeter? Juul: Het is een online website waarin je de
mening kunt geven over bepaalde standpunten welke vervolgens in een grafiek worden weergegeven. M.b.t.
het windenergie webinar hebben ze dit gedaan met vertegenwoordigers van de dorpsraden. De dorpsraden
hebben aangegeven het niet reëel te vinden dat deze resultaten meegenomen worden als standpunt van alle
dorpsraden. Wij zijn vooraf niet betrokken bij de totstandkoming van de randvoorwaarden voor windenergie.
4. Algemene informatie:
4.1 Presentatie schetsontwerp Renawable Energy Factory BV
Marc Weijn geeft een toelichting op de plannen voor een zonne-energiepark aan de A73 in Vierlingsbeek en
Groeningen. Gijs van Erp geeft aan dat voor dit overleg uitleg is gegeven aan de naaste buren en buurtschap
Het Schafferden. Vragen zijn beantwoord en er was begrip vanuit de buurt. Nu wordt de dorpsraad
meegenomen in de plannen. Allereerst wordt er een toelichting gegeven wat Renewable is en hoe ze werken.
De gemeenteraad wil 35 ha zonnepanelen op land in de gemeente Boxmeer conform de RES-opgave. Voor de
toekomst zal de doelstelling 2030 nog vastgesteld moeten worden. Bekend is wel dat de huidige 35 ha niet
toereikend zijn voor de te behalen doelstellingen. Het zonne-energiebeleid is binnen de gemeente vastgesteld.
Participatie is van groot belang, waarbij de doelstelling is: 50% lokaal eigendom. Verdere voorwaarden zijn: In
de omgeving mitigerende maatregelen nemen; maatregel die negatieve effecten vermindert of wegneemt, ofwel
zo goed mogelijk inpassen in de omgeving. Inwoners worden betrokken in proces en financiële participatie. Er
komt een omgevingsfonds. Per Kwh komt er een bedrag in de pot waarvan de omgeving mag bepalen hoe dit
besteed kan worden. Naar schatting bedraagt dit 50 cent per megawatt uur. Bij 40 gigawatt uur ligt dit tussen de
€ 15.000,- en € 20.000,- per jaar in te vullen door de lokale vertegenwoordigers van de gemeenschap. De
gemeente Boxmeer heeft een beleidskader 2019 opgesteld en vervolgens een afwegingskader begin dit jaar.
Eisen: 10 meter vanaf perceelsgrens, max 2,5 hoog, 200 meter vanaf een woning, geen bomenkap,
maatschappelijke meerwaarde, landschappelijke inpassing, procesparticipatie 1 km en de dorpen
eromheen,realisatie zo duurzaam mogelijk en voldoende capaciteit op het hoogspanningsstation. Er is sprake
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van twee locaties en als alles meezit kan het park in 2023 gerealiseerd worden. Volgens Juul is er op het
noordelijke stuk door Land van Cuijk en universiteit Wageningen landbouw en intensieve veehouderij gepland
en in het zuiden uitbreiding van bossen en wordt er een ecologische verbinding gemaakt. Precies in het
noordelijke stuk van het plan zonnepark worden bossen gepland met daarin het grootste ecologische viaduct
van Nederland. Ook wil men hier de grondwaterstand verhogen. Deze plannen zitten echter nog in de
adviesfase. Advies aan Renewable dit mee te nemen. De dorpsraad zal in de vergadering van september of
oktober over dit onderwerp brainstormen. Het onderwerp wordt ook meegenomen in het gezamenlijk overleg
met de dorpsraden Boxmeer-Zuid.
4.2 Werkgroep kernendemocratie/notulen werksessie (bijlage)
Noël adviseert periodiek de actualiteiten rondom dit onderwerp in Globaal te zetten. KBO voelt zich voldoende
vertegenwoordigd door de leden van de huidige groep en wenst niet apart deel te nemen. Anneke Willems
heeft zich afgemeld voor het bouwteam.
4.3 werkgroep wonen.
Morgen is er een overleg met gemeente over task force wonen en de plannen achter Het Vrijthof
(appartementen). Verder wordt de huidige stand van zaken wonen besproken en vervolgens wordt bepaald
welke stappen wij als dorpsraad moeten gaan nemen. Ook is er een prettig en constructief gesprek geweest
met de nieuwe directeur van Wonen Vierlingsbeek.
4.4 stand van zaken MFA Vierlingsbeek
Bezwaar maken tegen raadsbesluit blijkt niet mogelijk te zijn volgens de wethouder en ambtenaar. Op verzoek
van de wethouder is er op 28 juni een gesprek geweest met de wethouder en verantwoordelijk ambtenaar Bart
van Oort. Namens de kerngroep waren Lisette Verploegen, Noël Deryckere, Maarten en Bas aanwezig. We
hebben tips gekregen hoe het proces nu verder aan te pakken. Ook onze standpunten aangegeven die nog ver
af liggen van de standpunten van de gemeente. Verder aangegeven dat er door het opheffen van de status
aparte van JOC/Gryphus veel onrust is ontstaan in de gemeenschap. In een aangepaste zienswijze hebben wij
vervolgens e.e.a. op 30 juni verwoord richting gemeente. Deze aangepaste zienswijze is onlangs rondgestuurd
naar de leden. Volgende week is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
4.5 Afscheidstoer burgemeester
Op 27 november neemt burgemeester van Soest afscheid van Vierlingsbeek. Rein heeft een bijeenkomst
bezocht waaruit blijkt dat de dorpen achter een afscheidstournee staan naar alle dorpen van de gemeente. In
Globaal komt een oproep te staan met als doel een werkgroep rondom dit afscheid te formeren. Namens de
dorpsraad nemen Huub en Rein hierin zitting.
5. Rondvraag:
Rein: Bij de ingang van de kerktoren wordt steeds een stuk van de muur afgereden. Voorstel is om daar een
Bèkse kei neer te leggen.
Gijs: Datum afscheid burgemeester verzetten naar 4 december en Sinterklaas het programma laten leiden.
Goed idee. We geven het idee door aan de werkgroep.
Noteer al vast de volgende vergaderdata
2021:
Dinsdag 5 oktober
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder Actie omschrijving

Peter
Facebook pagina kernendemocratie
Huub
Welkomstpakket: toevoegen lijst verenigingen
Wim Geurts Plaatje met logo ontwikkelen om te plaatsen bij
gesubsidieerde werken
Huub
Hoekje inrichten werk dorpsraad bij Plus, Bieb, Kerk?
Rein/Juul
Stand van zaken WIU en dorpsverfraaiing
Allen
Zonnepark A73
Rein/Huub Formeren werkgroep afscheid burgemeester
Huub
Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kapelleke
Sjaak
Lampen kerktoren
Rein
Bankje watermolen en posters electrakasten
Rein
Bekse kei bij ingang kerk plaatsen? Hoek muurtje
wordt telkens kapot gereden
Wim Geurts Ludieke actie hondenpoep met basisschool
DB
Stemrecht aanwezigen vergadering dorpsraad
Werkgroep
Statuten
Rein/Jan

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad
Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement en wet
WBTR
watertappunt station Vierlingsbeek

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

01-06-21
01-06-21
06-04-21

06-07-21
03-09-21
03-09-21

02-02-21
06-07-21
06-07-21
06-07-21
12-05-20

03-09-21
07-09-21
07-09-21
07-09-21
07-09-21

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

05-10-21
05-10-21
05-10-21

06-04-21
11-05-21

02-11-21
02-11-21

01-10-19

31-12-21

07-01-20

07-01-22
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