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

videovergadering
Datum 7 september 2021
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Deelnemers Sjaak Verstegen, Juul de Bont, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Bram Verstegen,
Gijs van Erp, Roy Moeskops en Jan Manders
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom op deze eerste fysieke vergadering sinds april 2020. In het vervolg is de
vergadering mogelijk fysiek en digitaal. We hebben dan echter een goede microfoon/luidspreker nodig. Roy
neemt hierover contact op met Cas in samenspraak met Bram.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 6 juli 2021
Anneke Willems heeft zich niet afgemeld voor het bouwteam maar neemt niet meer actief deel. Ze blijft wel op
de achtergrond actief. De notulen worden goedgekeurd.
actielijst:
- Facebookpagina kernendemocratie: Deze is helaas nog niet gereed. Peter zal ervoor zorgen dat deze de
eerstvolgende vergadering gereed is. Instagram wordt in overweging genomen.
- Huub en Wim zijn er vandaag niet. Hun punten blijven staan tot de eerstvolgende vergadering
- Overige punten staan op de agenda.
3. Ingekomen stukken:
Sjaak: Evaluatie kermis. Kermiscommissie is niet op de hoogte gesteld over de plannen van de gemeente
inzake de kermis in Vierlingsbeek. Wij zullen dit terugkoppelen met de gemeente. In het vervolg moet dit in
samenspraak gaan met de kermiscommissie.
Persberichten bouwprojecten. Sjaak heeft persoonlijk met Peter Stevens gesproken en Peter Stevens wil op de
eerstvolgende vergadering met de dorpsraad sparren over wonen. Sjaak stelt een artikel op voor in Globaal
waarin hij de gemeenschap oproept de volgende vergadering bij te wonen.
4. Algemene informatie:
4.1 Zonnepark A73
In de vorige vergadering is er een duidelijke presentatie gegeven over het beoogde zonnepark aan de A73 door
Renewable Energy BV. Het betreft 2 parken, 27 ha in Vierlingsbeek en 8 ha bij Groeningen. Het plan is in
samenspraak met omwonenden inmiddels iets aangepast en is er meer sprake van vergroening. Met de
initiatiefnemers zouden wij graag in gesprek gaan over o.a. financiële zaken als het oprichten van een
coöperatie, het betrekken van de gemeenschap etc. De gemeente eist 50% lokaal eigendom. De dorpsraad
gaat eventueel ook nog in gesprek met de Overloonse energiecoöperatie. De beoogde aanleg van deze
zonneparken wordt ook besproken in het volgende overleg met de dorpsraden Boxmeer-Zuid. We zullen het
dorp op de hoogte houden middels een artikel in Globaal. Gijs levert hiervoor een artikel aan. De gemeenteraad
neemt in oktober een besluit of de initiatiefnemers een ontwerpvergunning aan mogen vragen.
4.2 Werkgroep kernendemocratie
De term bouwteam is in de praktijk verwarrend en wordt vaak verward met de werkgroep wonen. N.a.v. de
eerste sessie zijn er een aantal opmerkingen binnengekomen. Het verslag is met opmerkingen weer
doorgestuurd naar de werkgroep binnen de gemeente. De werkgroep wil dat elke kern cijfers geeft over
verschillende onderwerpen. Dit kan echter pas nadat een brede inventarisatie heeft plaatsgevonden en daaruit
een gemiddelde wordt berekend. De werkgroep eist echter dat we cijfers geven. Wij willen dit echter vanwege
de representativiteit in een breder perspectief plaatsen. We hebben het dus over een ist en een soll. De
volgende sessie zal over de soll gaan. Waar willen we naar toe. De kernen-cv is voor de nieuwe gemeente een
wensenlijst waarbij 33 dorpen dit op eenzelfde manier doen voor vergelijk binnen de nieuwe gemeente. In de
volgende vergadering op 28 september a.s. wordt sessie 1 en sessie 2 samengevoegd. Op 9 oktober tussen
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13.30 en 15.30 uur komt de caravaan van het goeie leven naar Vierlingsbeek toe. De bouwteams zijn hierbij
aanwezig. Peter stelt nog een artikel op voor Globaal i.c.m. goeie leven.
4.3 Werkgroep wonen
Momenteel zijn de volgende projecten:
- Hulder: vergunningstraject loopt. Bestemmingsplan ligt tot 1 september ter inzage. Er zijn zes kavels in
optie. De kavels zijn ingedeeld. De lijnen van de kavels zijn te bepalen door de koper van de kavel, mits
de overige kavels beschikbaar blijven voor het bouwen van woningen.
- Appartementen Vrijthof: Plan ligt ook ter inzage. Als dorpsraad hebben wij aangegeven mee te willen
denken over de kleurstellingen. Het betreft de bouw van 16 appartementen.
- Er zijn nog gesprekken over toekomstige bouwlocaties.
4.4 Stand van zaken MFA (durpshuus) Vierlingsbeek
Begin juli is er een nieuw amendement aangenomen waarin een nuancering is opgenomen over het
eerdere raadsbesluit. Hierop is direct architect Bart van den Hork, van architectenburean Elemans en
van den Hork in de arm genomen. Na constructieve gesprekken is er een eerste ontwerp gemaakt.
Begin augustus is dit in twee sessies gepresenteerd aan de gemeenschap. Daarna hebben we de
investeringslast onder de loep genomen en daar aan gesleuteld door het plan op onderdelen te
versoberen. Vervolgens heeft Dick Leijen van Hospitality Group ons begeleid op het financiële gebied
m.b.t. de exploitatie. Aan de hand van zijn opgestelde rapport hebben wij uiteindelijk een definitieve
exploitatiebegroting op kunnen stellen. Met de nieuwe schets en investeringsbegroting worden deze
stukken, vergezeld van een aanbiedingsbrief, eind deze week naar de gemeente gestuurd. Wij zijn
vervolgens voornemens om samen met de architect de plannen te presenteren aan het college en de
gemeenteraad. Naast een investeringsbijdrage vragen wij ook een instandhoudingsbijdrage en een
bijdrage in de eigenaarslasten. Jan Manders geeft aan betrokken te willen worden na goedkeuring van
het globale plan door de gemeente..
4.5 Afscheidstoer burgemeester
Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit Huub, Rein, Piet Verbeeten en Esther Vervoort. De
afscheidsbijeenkomst is op 27 nov. Er komen veel positieve reacties binnen.
4.6 Ingekomen brief verkeersituatie Spoorstraat/ verkeerssituatie Grotestraat Noord
- Via Henk de Wijse hebben wij een brief ontvangen inzake de gevaarlijke verkeerssituatie op de
Spoorstraat ter hoogte van de dierenweide. Hij heeft vanmorgen bezoek van de gemeente ontvangen
die met een voorstel komen om het probleem op te lossen. Hij houdt ons op de hoogte. Henk is wel te
kennen gegeven dat het moet gaan om het algemene (veiligheids-) belang van alle omwonenden.
- Van de familie Janssen aan de Grotestraat hebben wij een mailwisseling ontvangen over de
verkeersonveiligheid m.b.t. Grotestraat-Noord. Dit punt heeft al meerdere malen op de actielijst van de
WIU gestaan. De gemeente geeft aan dat er geen draagvlak is bij de bewoners. Maarten zal zich
hierover ontfermen.
4.7 Aanvullingen WIU juli 2021
De reactie van de gemeente op de aanvullingen op de WIU is besproken er ter kennisneming
aangenomen. Juul komt het volgende overleg nog terug op de punten m.b.t. “groen”.
5. Rondvraag:
Jan: De parochie heeft zich verplicht gesteld om de Calvariegroep die in St.-Anthonis staat regelmatig te
onderhouden en te conserveren. Hij wil weten welke activiteit de parochie heeft gedaan om ons erfgoed aldaar
te beschermen en te behouden. Jan stelt een brief op die Bas door zal sturen naar de parochie.
Bas: Er is een oproep binnengekomen om namens de dorpsraad een contactpersoon door te geven i.v.m. een
periodieke schouw van het station. Jan Manders meldt zich hiervoor aan.
Noteer al vast de volgende vergaderdata
2021:
Dindag 2 november
Dinsdag 7 december
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Actielijst:
Actiehouder

Actie omschrijving

Peter
Huub
Rein/Juul
Roy/Cas/Bram
Sjaak
Rein
Rein

Facebook pagina kernendemocratie
Welkomstpakket: toevoegen lijst verenigingen
Stand van zaken WIU en dorpsverfraaiing
Microfoon/luidspreker t.b.v. digitaal vergaderen
Lampen kerktoren
Bankje watermolen en posters electrakasten
Bekse kei bij ingang kerk plaatsen? Hoek muurtje
wordt telkens kapot gereden
Evaluatie kermis naar gemeente sturen
Brief naar parochie inzake Calvariegroep
Plaatje met logo ontwikkelen om te plaatsen bij
gesubsidieerde werken
Hoekje inrichten werk dorpsraad bij Plus, Bieb, Kerk?
Zonnepark A73/energiecoöperatie
Subsidie aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds
t.b.v. kapelleke
Ludieke actie hondenpoep met basisschool
Stemrecht aanwezigen vergadering dorpsraad

Bas
Bas
Wim Geurts
Huub
Allen
Huub
Wim Geurts
DB
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
06-07-21
06-09-21
06-07-21
11-05-21
06-07-21

06-07-21
04-10-21
04-10-21
04-10-21
04-10-21
04-10-21
04-10-21

06-09-21
06-09-21
06-04-21

04-10-21
04-10-21
02-11-21

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

02-11-21
02-11-21
02-11-21

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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