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

Vergadering
Datum 4 januari 2022
Tijd: 20:00 uur
Plaats: zoomvergadering
Deelnemers Sjaak Verstegen, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Huub Geurts, Bram Verstegen,
Roy Moeskops, Cas Jost, Wim Geurts, Juul de Bont, Ron Koenen, Rein Verhoeven, Arthur Revet
Afgemeld: Rob Smeets en Noël Derijckere
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom en wenst iedereen het allerbeste in goede gezondheid voor het nieuwe jaar.
Onder agendapunt 4.7 wordt vliegbasis de Peel toegevoegd.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 december 2021
Opmerkingen:
- Muurtje bij de kerk. Er wordt samen met SLV gekeken naar een oplossing. Onderwerp kan van de actielijst.
- Verkeersborden nabij Bibliobeek staat op de WIU. Bovendien geeft Bas dit nog apart aan bij de gemeente.
De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd.
Actielijst:
- Opvragen Engels schapenhekwerk bij Soetendaal kost ongeveer € 500,- Huub gaat samen met Rein in
overleg met de stichting Exploitatie Soetendaal om te bezien of we samen tot een oplossing kunnen komen.
- Straatcoach Vierlingsbeek. Peter zorgt dat eind volgende week de contacten zijn gelegd.
3.

Ingekomen stukken:
Geen opmerkingen

4. Algemene informatie:
4.1. Werkgroep wonen
- Hulder: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Grond kan verkocht worden en plan wordt bouwrijp gemaakt. Er
zijn inmiddels meer inschrijvingen dan kavels. Er volgt binnenkort een loting.
- Overige plannen geen ontwikkelingen
- De gemeente geeft in haar schrijven aan dat er in Vierlingsbeek geen behoefte is aan bouwgrond. Dit zullen
we tegenspreken zodra de nieuwe gemeenteraad en het college is geïnstalleerd.
4.2. Energiecoöperatie:
Met Duurzaam Overloon is gesproken over de toekomst. Zij willen verder gaan kijken dan alleen Overloon. Het
voorstel is om gezamenlijk op te trekken voor het project aan de A73 en toekomstige projecten. Vierlingsbeek
moet daarvoor mensen leveren om zitting te gaan nemen in het bestuur van deze stichting om de belangen
voor Vierlingsbeek te waarborgen.. Doel is verduurzaming van Vierlingsbeek en de regio die ook nog voor
iedereen financieel voordeel op gaat leveren. Het bestuur maakt er een visie op om te zorgen dat het geheel
gedragen wordt. Het kandidaat-bestuurslid moet interesse hebben in verduurzaming. Het bestuur moet
uiteindelijk samengesteld zijn uit mensen met diverse kwaliteiten om gedragenheid binnen de gemeenschap te
creëren. Aan een ieder de taak om eens na te denken wie hiervoor geschikt zou kunnen zijn. Juul en Bram zijn
nog bezig een leesbaar stuk op te stellen hoe een dergelijke organisatie qua structuur in elkaar steekt.
4.3. kernendemocratie
CV is goedgekeurd. Staat nog niet op de website. Zodra artikel op de website staat krijgen wij van het
bouwteam een artikel aangeleverd dat wij kunnen publiceren, opdat bewoners nog input kunnen leveren.
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4.4. MFA (Durpshuus) Vierlingsbeek
Er zijn inmiddels twee gesprekken geweest met Hevo, het bureau dat het vervolgonderzoek leidt naar een MFA
in Vierlingsbeek. Het eerste gesprek was samen met het Joffershof, het tweede gesprek alleen met de
kerngroep en alleen met het Joffershof. Op 12 januari is er een vervolggesprek dat gaat over de investering en
exploitatie. In de vergadering van de gemeenteraad van 9 december is besloten om bovenop de al
gereserveerde € 350.000, € 2.2 mln te reserveren voor een MFA in Vierlingsbeek. Hevo onderzoekt
momenteel wat de beste locatie is: Joffershof, nieuwbouw of de Laurentiuskerk.
4.5 WIU 2022
Er zijn n.a.v. diverse publicaties veel wensen omtrent de WIU bij ons binnengekomen. Deze worden gebundeld
en in een overzicht naar de gemeente gestuurd. Door de herindeling zal terugkoppeling iets langer duren dan
we gewend waren uit voorgaande jaren.
4.6 Inzameling oud papier
Wij als dorpsraad zijn hierin niet betrokken. Navraag bij de werkgroep leert dat het niet mogelijk is om
containers te plaatsen binnen de dorpsgrenzen met het oog op veiligheid. Alle mogelijkheden zijn in eerdere
instantie al afgewogen. Wij houden de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten.
4.7. Vliegbasis de Peel
Namens de gemeente Boxmeer neemt Peter Stevens en Ben Albers zitting in het COVM. Wij gaan navraag
doen wie de nieuwe vertegenwoordigers van de gemeente Land van Cuijk zijn. Wij zullen dit ook op de agenda
zetten van de dorsraden Land van Cuijk-Zuid dat gepland staat op 18 januari. Momenteel zijn wij niet tevreden
over het functioneren van deze huidige vertegenwoordigers. De informatie die we nu krijgen komt uit de
gemeente Venray en niet van onze eigen vertegenwoordigers. De geluiden die ons nu bereiken vanuit
vliegbasis Leeuwarden zijn zeer zorgelijk.

5. Rondvraag:
Sjaak: Volgende keer jaarverslag en kasverslag. Huub nodigt de kascommissie uit
Sjaak: Publicatie varkensbedrijf Ebbers. Er is een gesprek geweest tussen Maarten, Rob, de verantwoordelijk
ambtenaar van de gemeente Boxmeer en de gebr. Ebbers. Varkensbedrijf zou beëindigd worden en
mestopslag nog niet. Stand van zaken opvragen bij Rob.
Bas: Vlag nieuwe gemeente. Bas geeft deze af bij Gerard Berkers. De vlag is aan de kleine kant. Grotere zijn
momenteel niet voorradig.
Huub: Harmonie vraagt een bijdrage in de opslag voor instrumenten wanneer zij gaan repeteren bij Gryphus.
Om geen precedenten te scheppen wordt deze aanvraag afgewezen en doorverwezen naar de gemeente.
Rein: In de hoek bij de toren van de kerk bij de gasmeter is het hekwerk verdwenen. Rein gaat samen met SLV
naar een oplossing kijken.
Bram: Komt er een haventje in Vierlingsbeek? Dit is bij geen van de leden bekend. Bram bekijkt of hij hier meer
informatie over kan krijgen.
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Actielijst:
Actiehouder

Actie omschrijving

Peter

Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met
Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels
Werkgroep groen
Snoeien struiken nabij bord welkom in Vierlingsbeek
(Grotestraat Zuid)
Rob
Varkensbedrijf Ebbers
Bran
Haventje Vierlingsbeek
Rein
Oplossing bespreken bloembollenveldje Soetendaal
met stg exploitatie Soetendaal
Werkgroep
I.o.m. wethouder wonen woningbehoefte aangeven
wonen
DB
Uitbreiding bestuur
Rein
Bankje watermolen
Bas
Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona
uitgesteld)
Werkgroep
Statuten

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

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland

02-11-21

04-01-22

07-12-21

01-02-22

04-01-22
04-01-22
04-01-22

01-02-22
01-02-22
01-03-22

04-01-22

01-03-22

07-12-21
11-05-21
02-11-21

01-03-22
01-03-22
01-03-22

01-10-19

01-03-22

Huub/Jan

Herziening en aanpassing sponsorbeleid

02-11-21

01-03-22

Rein/Jan

Watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

01-03-22

Bram/Juul

Structuur energiecoöperatie en stichting in kaart
brengen
Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van
Cuijk
Lampen kerktoren

04-01-22

01-03-22

04-01-22

01-03-22

06-07-21

06-09-22

Allen
Sjaak
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