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

Vergadering
Datum 2 november 2021
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof
Deelnemers Sjaak Verstegen, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Rob Smeets, Huub Geurts,
Bram Verstegen, Roy Moeskops, Wim Geurts, Jan Manders Thijs Litjens, Judith Logtens, Karin Hawinkels,
Maike Ebben en Niels (DR Groeningen), Noël Deryckere, Joop Verbeeten, Arthur Revet, Cas Jost, Jaap
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom voor burgemeester van Soest en zijn vrouw.
De burgemeester komt de speld van verdienste van de gemeente Boxmeer uitreiken aan onze penningmeester
Huub Geurts. Huub doet al zijn hele volwassen leven (47 jaar) vrijwilligerswerk voor de gemeenschap van
Vierlingsbeek en Groeningen.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 september en 4 oktober 2021
De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd.
Actielijst:
- Social Media: Als er iets op social media moet worden geplaatst, communiceert Bram dat met Roy. Als er
artikelen naar Globaal worden gestuurd en gedeeld moeten worden op social media, wordt er contact gelegd
met Roy.
- Welkomstpakket: Huub gaat dit oppakken. I.v.m. tijd nog niet aan toegekomen. Punt wordt afgevoerd.
- WIU en dorpsverfraaiing.I.v.m. afwezigheid Juul en Rein wordt dit doorgeschoven.
- Luidspreker is aangeschaft
- Lampen van de kerktoren kan verplaatst worden naar medio 2022
- Wim heeft plaatje logo meegenomen hetgeen door de vergadering enthousiast wordt ontvangen.
- Hoekje bij kerk. I.v.m. afwezigheid Rein wordt doorgeschoven
- Subsidie Kapelleke is niet doorgegaan.
- Ludieke actie hondenpoep. Sinds de komst van hondenpoepbakken is de overlast drastisch teruggebracht.
Verdere actie is momenteel niet nodig.
- DB plant een afspraak in over diverse zaken
- Schouw station: Jan heeft op 13 oktober met de boa’s van de gemeente Boxmeer en Prorail het station in
Vierlingsbeek bezocht. Er is een AED geplaatst. Bij flinke regenval ontstaan grote plassen water waarmee we
i.v.m. de hoge kosten moeten leren leven. Er is een schuilhok bijgekomen en aan de zuidzijde komt een scherm
tegen de wind. De grenzen van het station zijn moeilijk aan te geven. Prorail gaat bekijken hoe deze grenzen
verduidelijkt kunnen worden. Verder is het station Vierlingsbeek het schoonste station op de Maaslijn. Ook qua
veiligheid scoort Vierlingsbeek goed.
3.

Ingekomen stukken:
Geen opmerkingen

4. Algemene informatie:
4.1 Straatcoaches in Vierlingsbeek?
Karin Hawinkels stelt voor om voor Vierlingsbeek een straatcoach aan te stellen omdat er door diverse inwoners
overlast wordt ervaren van jeugd. Een straatcoach uit het dorp zelf die de jeugd ook kent kan een positieve
impact op de jeugd hebben. Straatcoaches zijn door de gemeente aangesteld en op plekken waar deze actief
zijn is de overlast verminderd. Sociom heeft straatcoaches. Karin kent iemand die dit op zou willen pakken.
Peter neemt contact op met Sociom/gemeente, legt de verbinding en koppelt dit met Karin terug.
4.2 WIU voorstel Grotestraat Noord, Overloonseweg en fietssluizen Spoorstraat
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- Grotestraat Noord: De bloembakken worden verbreed. In de bloembakken komen bomen.
- Grotestraat Zuid: In de chicane worden drempels geplaatst. T.h.v ‘t Hulder wil men een verhoging plaatsen bij
aanleg en reconstructie van ’t Hulder.
- Op de Overloonseweg worden hagen geplant voor het verder inrichten van een 50km-weg. Hierdoor ontstaat
een optische barrière.
- Fietssluizen Spoorstraat: er worden twee fietssluizen geplaatst om fietsers te dwingen de rijbaan/fietspad te
verkiezen boven het voetpad. Akkoord mits buurt ook akkoord.
* Voorstel WIU 2022: (te) brede weg Klaphekken. Vragen naar verkeerstelling waar de meest gevaarlijke
plekken zijn in het dorp om effecten te bepalen van de verkeersremmende maatregelen
4.3 Stand van zaken MFA (durpshuus) Vierlingsbeek
Er werd tijdens de vergadering kort teruggeblikt op de raadsvergadering van 14 oktober. Er werd nog even stil
gestaan bij de ingediende amendementen en het uiteindelijke besluit. Een bureau aangesteld door de
gemeente zal opnieuw in kaart gaan brengen of er rekening is gehouden met de wensen van alle verenigingen
en gebruikers. De dorpsraad heeft altijd het belang van de gemeenschap vooropgesteld. We blijven op een
nette manier ons bezig houden met dit dossier. De dorpsraad wordt helaas vaak in een kwaad daglicht gesteld
door acties die door anderen worden geïnitieerd. Feiten worden verdraaid. Wij kunnen deze geruchten alleen
maar ontzenuwen en op een zakelijke en professionele manier hier betrokken in blijven. In een processchema
met beslissingsboom zullen we aan gaan geven hoe het hele traject verlopen is. Er wordt op verzoek van
enkele maatschappelijke organisaties een dialoog gepland over de toekomst van Vierlingsbeek. Hierin wordt
een discussie gevoerd wat we nodig hebben de komende 30 jaar. Naast de maatschappelijke organisaties
worden ook de besturen van KBO en Joffershof uitgenodigd.
4.4 Subsidieaanvraag jubileum Gryphus
Aanvraag wordt goedgekeurd. Er zitten wat onduidelijkheden in de aanvraag, bijv. wat betreft de inkomsten.
Huub en Jan Manders kijken nog eens kritisch naar het sponsorbeleid.
4.5 Werkgroep wonen en kernendemocratie
Wonen:
- ’t Hulder: de weg wordt aangepakt voorafgaand aan het bouwrijp maken plan ’t Hulder. Bouwverkeer komt
daar immers niet meer overheen. Asfalt eruit en gebakkenklinkers erin. Tevens wordt de riolering aangepakt en
komt er een wadi richting de Molenbeek. Er komen twee verhogingen in de weg. Bestemmingsplan wordt als
het meezit op 15 december onherroepelijk en kunnen de werkzaamheden tot het bouwrijp maken beginnen.
- Soetendaal richting de Vier Linden wordt de weg woonrijp gemaakt. De sloot wordt weggehaald en een
voetpad wordt aangelegd. De binnenring wordt pas woonrijp gemaakt als alle woningen gebouwd zijn.
- Vrijthof: Geen bijzonderheden. Bestemmingsplanprocedure loopt nog.
- Klaphekken: Eerste gesprek is gevoerd met de projectontwikkelaar waarin de eerste schets is gepresenteerd.
N.a.v. opmerkingen gemeente komt er een nieuwe schets. Plan bestaat uit gronden van Beckers/ Creemers.

Kernen-cv:
Aangepast document is naar begeleiders gestuurd. We wachten nog op de reactie en feedback van de
begeleiders. Tijdens de presentatie van Het Goeie Leven, begin oktober, hebben bewoners op bierviltjes aan
kunnen geven wat zij van belang vinden voor Vierlingsbeek. Deze resultaten zijn nog niet gedeeld. Sjaak gaat
hiernaar informeren.

4.6 Zonnepark A73
Er is een gesprek geweest met de initiatiefnemer van het zonnepark en Mark Weijn van Renewable Energy.
Namens de dorpsraad waren Juul, Huub en Maarten aanwezig. De vraag is of wij open staan voor het oprichten
van een energiecoöperatie. Bram zal contact opleggen met de energiecoöperatie in Cuijk. Zij zijn objectief en
hebben geen belang in dit project.
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5. Rondvraag:
Joop: mededeling VVV: de huidige werkgroep draagt de werkzaamheden over aan een nieuwe groep. Zoals het er
naar uitziet gaan de plaatselijke hoveniers dit oppakken.
Bas: bewonersavond aanpak wateroverlast. Bas plant datum

Actielijst:
Actiehouder

Actie omschrijving

Huub
DB
Rein/Juul
Peter

Hoekje inrichten werk dorpsraad bij Plus, Bieb, Kerk?
Stemrecht aanwezigen vergadering dorpsraad
Stand van zaken WIU en dorpsverfraaiing
Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met
Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels
Rein
Bankje watermolen en posters electrakasten
Rein
Hoek muurtje kerk wordt telkens kapot gerede
Allen
Informeren ervaringen energiecoöperatie Cuijk
Bas/Maarten/JanFeitenrelaas durpshuus Vierlingsbeek
Bas
Plannen bewonersavond wateroverlast

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

02-02-21
11-05-21
06-07-21
02-11-21

02-11-21
02-11-21
07-12-21
07-12-21

11-05-21
06-07-21
02-11-21
02-11-21
02-11-21

07-12-21
07-12-21
07-12-21
07-12-21
07-12-21

01-10-19

31-12-21

Werkgroep
Statuten

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

Allen

WIU: verkeersveiligheid Klaphekken, verkeersmeter

02-11-21

04-01-22

Rein/Jan

Watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

07-01-22

Sjaak
Sjaak
Huub/Jan

Lampen kerktoren
Uitslag bierviltjes het goeie leven
Herziening en aanpassing sponsorbeleid

06-07-21
02-11-21
02-11-21

06-09-22
07-12-22
07-12-22
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