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Betreft: Pro forma bezwaar tegen raadsbesluit koers tt/FA Vierlingsbeek d.d. 1 april2O21
Geachte college,
De dorpsraad Vierlingsbeek tekent, pro forma, bezwaar aan tegen het raadsbesluit koers MFA
Vierlingsbeek, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer op 1 april
2021 en door burgemeester en wethouder van meergenoemde gemeente bij schrijven van 9 april
2421, kenmerk 2/1917004176 -D12111015394 aan hen is meegedeeld.

Teneinde zorgvuldig nader onderzoek te kunnen uifuoeren en advies te kunnen inwinnen, vezoeken
wij u vriendelijk om ons uitstel van 4 weken te verlenen voor het indienen van inhoudelijke redenen
van bezwaar- Wij venoeken u uw besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons te doen toekomen.
Ter informatie:
De dorpsraad is op dit moment in gesprek met de door de raad in zijn besluit genoemden enwíl deze
gesprekken afronden en het resultaat aan uw raad presenteren.
Een aantal door de raad in zijn besluit gestelde voorwaarden, Iater door uw gemeente in
brief,rvisseling nader toegelicht, voor het toekennen van in het besluit genoemde vervolgsubsidie ad
25.000 euro vormen voor de dorpsraad in gesprek met de betrokkenen, genoemd in het raadsbesluit,
een lastig te nemen hobbel. lmmers veel ís nog onzeker.

Wel kunnen wiju mededelen dat inmiddels de in bijlage bij dit schrijven genoemde verenigingen/
organisaties hebben toegezegd voor hun activiteiten gebruik te willen maken van een MFA in de
voormalige Laurentiuskerk.
De dorpsraad heeft er vertrouwen in dat u dit vezoek tot uitstel positief zal honoreren.
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Lijst verenigíngen/organisaties welke een positieve intentie hebben uitgesproken voor een MFA in de

Laurentiuskerk
Cc de fracties

vertegenwoordigd in de gemeenteraad
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