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Correspondentieadres secretaris  

Bas van Treek 

Heihoekscheweg 75  

5821 GH Vierlingsbeek 

e-mail: dorpsraad-

vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Vergadering  

Datum 7 december 2021 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: zoomvergadering 

 

Deelnemers  Sjaak Verstegen, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Huub Geurts, Bram Verstegen, 

Roy Moeskops, Wim Geurts, Noël Deryckere, Juul de Bont, Koen Smedts, Lambert Litjens, Theo Simons, Ron 

Koenen, Rein Verhoeven, Jose Nillesen. 

Afgemeld: Rob Smeets en Cas Jost 

1. Welkom  
Maarten heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 2 november 
Opmerkingen: 
- Afmeldingen voor de vergadering worden voortaan genotuleerd 
- I.o.m. het secretariaat kunnen artikelen gepubliceerd worden (social media, Globaal, website). Artikelen die 
verschijnen in Globaal worden met alle leden gedeeld. 
- Muurtje bij kerk. Er is toestemming van de gemeente om dit eigenhandig te herstellen. Materiaalkosten 
worden door gemeente vergoed. Reparatie wordt opgepakt door Wim Geurts en Sjaak Verstegen. 
- Er is een wadi gepland bij aanleg ’t Hulder nabij de beek. I.v.m. verdwijning bomen neemt de groengroep nog 
contact op met de gemeente.  
 
De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. 
Actielijst: 
- Hoekje inrichten werk dorpsraad is volgens de vergadering niet meer van toepassing. Kan afgevoerd worden 
van de actielijst.  
- Stemrecht wordt doorgeschoven en gecombineerd met het actualiseren van het HR en statuten. 
- Stand van zaken WIU en dorpsverfraaiing. Rondgang groengroep met Ruud Custers was zinvol. In het nieuwe 
jaar wordt nagelopen wat er inmiddels gerealiseerd is.  
- Straatcoaches. Wij zouden als dorpsraad initiatief nemen richting Sociom. Dat is niet gebeurd. Peter neemt 
nog deze maand contact op met Sociom.  
- Posters plaatsen op elektriciteitskasten is niet toegestaan. Wim maakt nog een bankje bij de watermolen. 
- Bewonersavond wateroverlast  is geschrapt i.v.m. corona. Initiatief ligt bij gemeente. 
 

3.  Ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen 
 

4. Algemene informatie: 
4.1. Verkeersborden Bibliobeek 

In de hoek Herberg Thijssen  Biblobeek wordt het er door alle verkeersborden niet overzichtelijker op. Dit 

komt mede door de twee oversteekpalen die geplaatst zijn door stichting Kiwanis. Ook staan er verschillende 

paaltjes, bankjes, auto’s en andere  obstakels hetgeen lastig is voor minder valide mensen. Als wandelaar kun 

je geen gebruik maken van het trottoir omdat er auto’s geparkeerd staan.  

Wij gaan hiervoor aandacht vragen bij de gemeente met het verzoek om dit door een verkeersdeskundige te 

laten bekijken. Dat geldt tevens voor alle geparkeerde auto’s in de Spoorstraat. Zij zullen dit samen met partijen 

op een adequate manier op moeten lossen 

 

4.2. Energiecoöperatie 

Bam heeft contact gehad met Renewable Energie over de laatste stand van zaken. Op dit moment loopt de 
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planvergunning, een soort bestemmingsplan. Doel is toestemming te krijgen om op de beoogde locatie 

zonnepanelen te leggen. De aangevraagde planvergunning komt nog ter inzage te liggen en gaat de hele 

procedure door. Om richting uitvoering te gaan moet er geld zijn. In de tussentijd doet Renewable een 

aanbesteding voor de diverse werkzaamheden. Als de aanbesteding is geweest en de gelden zijn binnen dan 

kunnen ze richting uitvoering gaan. Ze proberen om 50% van het eigendom bij Renewable te houden en de 

andere 50% bij het (lokale) publiek a.h.v. de uitgifte van aandelen in een coöperatie of het uitgeven van 

obligaties.  

Er wordt een coöperatie opgericht die eigenaar wordt van het zonnepark. Het eigendom van de coöperatie komt 

te liggen bij een (bestaande) stichting en Renewable. Zo’n stichting kan deelnemen in diverse 

energiecoöperaties. De zonnepanelen worden eigendom van de coöperatie.  

Vraag: voor het oprichten van een stichting: Wat is de beste optie? een aparte nieuwe stichting of sluit je juist 

aan bij een bestaande stichting zoals de stichting Duurzaam Overloon? Zijn er concurrentievoordelen of 

nadelen bij elke keuze?  

Met de stichting Duurzaam Overloon is een afspraak gepland voor 9 december om hierover nader van 

gedachten te wisselen. Een optie zou kunnen zijn om met mensen uit Vierlingsbeek het bestuur van een 

bestaande stichting te versterken. Het doel van de stichting Duurzaam Overloon is de hele omgeving te 

verduurzamen.  

Juul maakt een kort opzetje over hoe de structuur in elkaar zit om e.e.a. te verduidelijken. Op de vraag of ook 

de kerk erbij betrokken kan worden, wordt aangegeven dat dit kan door voor de kerk een eigen coöperatie op te 

richten, waar vervolgens de stichting weer (gedeeltelijk) eigenaar van kan worden 

 

4.3. Kernendemocratie 

Naar aanleiding van een vergadering van het DB is aangegeven dat we n.a.v. opmerkingen vanuit de 

projectgroep ons kernencv aan gaan passen aan het format dat daar voor staat. Op dat moment voldoet ons cv 

weer aan de voorwaarden van het projectteam.  

 

4.4. MFA (durpshuus) Vierlingsbeek 

De gemeente heeft Hevo uit Den Bosch  in de arm genomen. Zij gaan uitzoeken wat er wel en niet mogelijk is 

met een MFA. Vanmorgen is er met het bureau gesproken met een afvaardiging van het Joffershof, kernteam 

en Hevo. Op 1 maart wordt het rapport opgeleverd. Volgende week zijn er individuele gesprekken tussen Hevo 

en Joffershof/Kernteam. Alles wat besproken wordt blijft binnenskamers om het traject niet tussentijds te 

verstoren. De gemeente stelt een artikel op voor Globaal. We gaan uitdrukkelijk samenwerken zonder afbreuk 

te doen aan de rapportages die er liggen. Overmorgen is er weer een raadsvergadering gepland. Het 

onderwerp MFA Vierlingsbeek staat hier weer op de agenda. Gisteren is er een gesprek geweest met de 

burgemeester en het bestuur van de dorpsraad om vooroordelen weg te nemen. Ons is namelijk ter ore 

gekomen dat wij er als dorpsraad bij de gemeente niet goed op staan. Als dorpsraad staan we voor de 

gemeenschap en willen we het beste voor Vierlingsbeek. Wij kunnen er niets aan doen dat thans iedereen een 

eigen interpretatie geeft aan het dossier MFA. Acties die zijn ontstaan uit de gemeenschap na de 

raadsvergadering van 14 oktober zijn immers niet door ons geïnitieerd. Als kerngroep is er een feitenrelaas 

opgesteld dat heeft gediend als leidraad voor het gesprek met de burgemeester. De burgemeester kijkt nu 

anders tegen dit dossier aan en tegen de gemeenschap van Vierlingsbeek. Het feitenrelaas is onder tijdsdruk 

opgesteld en is niet meer beoordeeld door Jan Manders en Arthur Revet. Dit in tegenstelling tot eerder 

gemaakte afspraken.  

 

4.5. Vergaderdata 2022 

Voorstel wordt goedgekeurd. Elke eerste dinsdag van de maand m.u.v. augustus.  

 

4.6. Dierenweide Spoorstraat 

Er is een idee binnengekomen om de dierenweide een naam te geven middels het uitschrijven van bijv. een 

prijsvraag. Huub zal dit overleggen met de vrijwilligers van de dierenweide. Onderhoud van de brug (likje verf) 

wordt op de WIU geplaatst.  

 

4.7. Bomenplan Vierlingsbeek centrum 

De gemeente steekt de hand in eigen boezem als het gaat om de communicatie. De dorpsraad en enkele 

bewoners hebben geen brief van de gemeente gehad over de plannen. Rein heeft de buurt aangeschreven dat 

er per saldo 11 bomen verdwijnen. Insteek is echter:  rooi geen bomen als er geen nieuwe bomen voor in de 

plaats komen. De aannemer had al opdracht en haast was geboden. Via Ruud Custers is de aanleg stopgezet 



Pagina 3 van 3 

 

en is er overleg geweest met de aanwonenden. Het was een goeie bijeenkomst. Er kwam vanuit de bewoners 

veel inbreng waarop het plan is gewijzigd. Uiteindelijk zijn er een aantal bomen gered. Er komt nog een grote 

boom vanuit Vortum-Mullem en wordt geplant t.h.v. de notaris waarbij de straat wordt versmald. 

 

4.8. Werkgroep wonen (toegevoegd agendapunt) 

Hulder: Bestemmingsplan mogelijk op 15 december onherroepelijk. Nieuwe belangstellenden kunnen zich 

aanmelden 

Klaphekken: Tweede schets van projectontwikkelaar is er nog niet 

Heihoekscheweg-west (Koppes, Geurts en Siebert). Er worden stedenbouwkundige schetsen gemaakt. Deze 

zijn eind januari gereed. Daarna neemt men contact op met de dorpsraad. 

Vrijthof: geen update. Gaat de bestemmingsplanprocedure in.  

 

5.  Rondvraag: 

Bas: Aanvraag subsidie kerststal. Aanvraag wordt goedgekeurd. Huub regelt dit met de initiatiefnemers 

Sjaak: Dit jaar voor VVV minder kosten gemaakt dan de gereserveerde € 300 per jaar. Het niet gebruikte deel 

wordt door Huub gereserveerd.  

Rein: Ontwikkeling Jabo Maashees. Geen verdere actie 

Huub: Bord met spandoek vanuit Vierlingsbeek naar Maashees. Er groeien struiken voor. De groengroep gaat 

de struiken snoeien zodat het bord weer zichtbaar wordt.  

Huub: Tussen de bloembollen bij Soetendaal tegenover de ingang van Volharding wordt vaak een  sluiproute 

genomen en bollen vertrapt. Rein stelt voor om een Engels schapenhek van ongeveer 60 cm hoog te plaatsen. 

Groengroep vraagt prijs op. 

Peter: In de vergadering met het DB is besproken dat er behoefte is aan de uitbreiding van het bestuur met 

twee (jongere) personen w.o. een vrouw. Belangstellenden kunnen zich melden. 

 

 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Rein Opvragen prijs Engels schapenhek bloembollenveldje 

Soetendaal

07-12-21 04-01-22

Peter Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met 

Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels

02-11-21 04-01-22

Bram Gesprek terugkoppelen stichting duurzaam Overloon 07-12-21 04-01-22

Werkgroep groenSnoeien struiken nabij bord welkom in Vierlingsbeek 

(Grotestraat Zuid)

07-12-21 01-02-22

DB Uitbreiding bestuur 07-12-21 01-03-22

Rein Bankje watermolen 11-05-21 01-03-22

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 01-03-22

Werkgroep 

Statuten

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 

Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement, wet 

WBTR en stemrecht

01-10-19 01-03-22

Huub/Jan Herziening en aanpassing sponsorbeleid 02-11-21 01-03-22

Sjaak Lampen kerktoren 06-07-21 06-09-22

Rein/Jan Watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 03-01-23


