Jaarverslag Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek 2021
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, waarbij
de dorpsraad betrokken was en die in 2021 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 personen; n.l.:
De voorzitter de penningmeester, de secretaris en twee leden.
Sinds april 2020 hebben vergaderingen i.v.m. de coronapandemie digitaal plaatsgevonden. De eerste
fysieke vergadering vond plaats in september 2021. Na slechts 3 fysieke vergaderingen moest de
laatste vergadering van december helaas weer online plaatsvinden vanwege de toegenomen
besmettingen. In totaal zijn er 11 dorpsraadsvergaderingen geweest. Over het algemeen worden de
vergaderingen zowel fysiek als digitaal goed bezocht. Vanwege de onzekerheid heeft de dorpsraad
een camera en vergadermicrofoon/-speaker aangeschaft zodat vergaderingen die fysiek plaats vinden
ook digitaal gevolgd kunnen worden.
Communicatie:
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief om de communicatie naar de bewoners te
verzorgen. De informatieverstrekking gebeurt meestal via het dorpsblad Globaal en/of via de site van
de dorpsraad Vierlingsbeek. De naam van de website is: www.vierlingsbeek-groeningen.nl. Publicaties
via social media vinden steeds meer plaats alsmede via de site www.Ilovevierlingsbeek.nl. De
naamsbekendheid van de dorpsraad is mede hierdoor flink toegenomen.
De belangrijkste contactpersonen van de dorpsraad staan op de site van de dorpsraad Vierlingsbeek
vermeld.
Statuten en huishoudelijk reglement:
De werkgroep statuten heeft n.a.v. onduidelijkheden in de statuten een huishoudelijk reglement
opgesteld. Het huishoudelijk reglement ondersteunt de statuten en concretiseert de werking van de
dorpsraad. Het document is een dynamisch document en kan op basis van gewijzigde inzichten
aangepast worden door de dorpsraad. Door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) is een begin gemaakt aan de optimalisatie van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek:
De werkgroep wonen heeft ook in 2021 regelmatig contact gehad met de gemeente Boxmeer
betreffende het plan ’t Hulder. In een druk bezochte bijeenkomst in oktober heeft Peter Stevens,
wethouder wonen van de gemeente Boxmeer, ons meegenomen in de woonbehoefte en bouwlocaties
in Vierlingsbeek. Naast project Het Hulder zijn er projectontwikkelaars actief voor plan Klaphekken en
Heihoekscheweg-West. Op Het Vrijthof zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van een
appartementencomplex van 16 koop- en huurappartementen. Het betreffende bestemmingsplan ligt
momenteel ter inzage.

Durpshuus Vierlingsbeek:
Nadat in januari het haalbaarheidsrapport door Laride is opgeleverd heeft de dorpsraad dit na
goedkeuring in haar vergadering van januari aangeboden aan de gemeente. De gemeenteraad heeft
in haar vergadering in april uitgesproken de voorkeurslocatie die in dit rapport naar voren kwam te
onderschrijven. De dorpsraad en kerngroep heeft diverse gesprekken gevoerd met gebruikers en
stake-holders. In eerste instantie werd de status aparte van JOC Gryphus opgegeven. Dit is later weer
teruggedraaid. In juli keurde de gemeenteraad het budget goed om door een architect een schets en
investeringsbegroting te laten maken waarin de wensen van de gebruikers verwerkt waren.
Architectenbureau Elemans en van den Hork werd hiervoor gecontracteerd en in een recordtempo
werd er een schets opgeleverd welke is gepresenteerd aan de gemeenschap van Vierlingsbeek. In de
vergadering van december is door de gemeenteraad een budget gereserveerd van € 2.2 mln voor de
realisatie van een MFA in Vierlingsbeek. Bureau Hevo is door de gemeente gecontracteerd om een
second opinion uit te voeren en in gesprek te gaan met het bestuur van Joffershof en dorpsraad om te
komen tot de meest geschikte locatie (Joffershof, nieuwbouw,kerk)
Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek:
De werkgroep brengt jaarlijks op Het Vrijthof de kerstverlichting aan. Ook wordt er een kerstboom met
verlichting geplaatst op Het Vrijthof. De vrijwilligers van VVV hebben hun taken overgedragen aan een
nieuwe werkgroep
Werkgroep groen:
Het Koningsparkje wordt door de werkgroep groen onderhouden. De dorpsraad ontvangt hiervoor van
de gemeente Boxmeer jaarlijks een bijdrage. Verder heeft de werkgroep regelmatig overleg met een
ambtenaar van de gemeente Boxmeer om te praten over problemen en oplossingen van het groen in
Vierlingsbeek. Eventueel worden daar ook de bewoners over geïnformeerd.
Verder:
- Er zijn door het succes weer enkele hondenpoepbakken zelf gemaakt en bijgeplaatst welke door
vrijwilligers worden geleegd. Er wordt door het dorp minder overlast door hondenpoep ervaren.
- Op de Grotestraat ten noorden van de Staaiweg is samen met bewoners gezocht naar de meest
optimale inrichting van de straat, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden konden worden. Enkele
bomen zijn vervangen. Door de buurt erbij te betrekken ontstond er gedragenheid en is er gekozen
voor een goede balans tussen groen, woongenot en veiligheid.
- Er is een plaatje gemaakt met logo van de dorpsraad welk geplaatst wordt bij gesponsorde
projecten.
- Er is een haag van de appelbes geplant tussen Beekstraat en Willem 1 straat.
- In het kader van Plan Boom onder de vlag van IVN aan de Parallelweg bij de Fam. Krijnen zijn er
250 boompjes en struiken geplant.
- Er is regulier onderhoud gepleegd van het groen om de kerk en toren.
- Er zijn 1500 krokussen geplant op de hoek Spoorstraat/Molenweg.
- Er is een nieuwe meidoornhaag aangeplant aan het Makkenpad nabij de brug.
- Er zijn drie knotwilgen geplant in grasveld nabij de speelwaterpomp in de buurt van de Overambt.
Werkgroep 4 mei:
De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4-meiviering bij het oorlogsmonument naast de kerk. Dit
jaar was er door de coronapandemie een livestream tot stand gekomen, die goed werd bekeken. De
herdenking is, ondanks de beperkingen waardig verlopen.
Kernendemocratie:
Samen met een aantal inwoners is er een bouwteam opgericht welke een kernencv heeft opgeleverd.
In dit kernencv staan de wensen opgesomd die de inwoners voor Vierlingsbeek hebben en aandacht
behoeven in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Regeling financiële ondersteuning:

De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaarheidbudget aan de dorps- en wijkraden van de
gemeente Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners op 1 januari
vastgesteld en uitgekeerd.
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad hoe het budget wordt ingezet.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten:
1. Het project waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het
dorp te verbeteren.
2. Het project mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid.
De dorpsraad heeft voor de bewoners van Vierlingsbeek een reglement en een
subsidieaanvraagformulier opgesteld waarmee personen of instellingen die aanspraak menen te
kunnen maken een verzoek in kunnen dienen voor een subsidie. Het reglement en het
subsidieaanvraagformulier zijn te vinden op de website van de dorpsraad Vierlingsbeek
(www.vierlingsbeek-groeningen.nl) onder de kop “Financiële ondersteuning”.
In 2021 hebben 8 verenigingen/ initiatieven een subsidie vanuit het leefbaarheidfonds ontvangen. Het
totale uitgekeerde bedrag was € 2.535,90
Diversen:
- Werkgroep kermis. Door coronapandemie vond de kermis in aangepast vorm plaats. De
werkgroep kermis en de dorpsraad is hierbij door de gemeente helaas gepasseerd.
- WIU: wensenlijst ingediend en daarop terugkoppeling gekregen
- Vliegbasis De Peel: Ontwikkelingen hieromtrent worden kritisch gevolgd
- Energiecoöperatie: a.g.v een gepland zonnepark aan de A73 wordt gedacht om samen met
andere dorpsraden deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan een verduurzaming
van onze regio.
Vooruitblik 2022:
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen gesteld:
- Het organiseren van de jaarlijkse 4-meiviering door de werkgroep 4-mei.
- In kaart brengen demografische gegevens en woningbehoefte peilen. De nog te ontwikkelen
bouwplannen kritisch volgen en beoordelen. Samen met partijen een dialoog voeren over de
toekomst van Vierlingsbeek. Hoe buigen we vergrijzing en ontgroening om in groei.
- Groen en natuurbeheer. IVN heeft een plan opgesteld met alle gemeenten in het Land van Cuijk
hoe we “groen” in de toekomst zien. de werkgroep “groen” wil hier handen en voeten aan geven.
De werkgroep gaat door op de reeds ingeslagen weg. Het onderhouden van openbaar groen, het
verlichten van het probleem “hondenpoep”, inventariseren knelpunten en wensen, het eventueel
zelf oplossen daarvan etc. etc.
- Verkeersonveiligheden in kaart brengen.
- Komen tot definitieve besluitvorming van een toekomstbestendig MFA in Vierlingsbeek
- Volgen ontwikkelingen rondom vliegbasis De Peel
- Dialoog zoeken met dorpsraden in onze nabije omgeving
- Dorpsraad beter positioneren in het dorp en samenstellen. Gezien de actuele onderwerpen als
bouwen en MFA is een bredere betrokkenheid noodzakelijk
- Energietransitie en zonnepark 73

