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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 1 februari 2022 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Joffershof en online 
 
Deelnemers  Sjaak Verstegen, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Huub Geurts, Bram Verstegen, 
Roy Moeskops, Cas Jost, Juul de Bont, Ron Koenen, Rein Verhoeven, Rob Smeets, Theo Simons, Noël 
Deryckere en Koen Klaassen 
Afgemeld: Wim Geurts 

1. Welkom  
Maarten heet iedereen welkom. De vergadering vindt voor de eerste keer sinds langere tijd weer fysiek plaats. 
Ook nemen er een aantal mensen digitaal deel. 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 december 2021 
Geen opmerkingen over de notulen. De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. 
Actielijst: 
- Straatcoach: Gesprekken gemeente en Sociom lopen. Peter heeft contact met de initiatiefnemers. Punt wordt 
in de actielijst op april gezet 
- Snoeien struiken is uitgevoerd nabij kombord Vierlingsbeek richting Maashees 
- Varkensbedrijf Ebbers: doet mee aan de opkoopregeling. Mestvergister blijft in de vergunning opgenomen.  
 

3.  Ingekomen stukken: 
Op de WIU is nog toegevoegd de verlichting op de Makkenweg samen met de dorpsraad Smakt-Holthees. 
Verder is er nog een verzoek binnengekomen om het paadje tussen de Grotestraat en Pastoor Janssenstraat 
opnieuw te voorzien van grind (Kerkepedje). Huub gaat dit melden via de app. 
Boom ’t Hulder (mail Bert van Bussel). We zullen deze mail doorsturen naar de gemeente.  
 

4. Algemene informatie: 
4.1. Kasverslag, jaarverslag, rooster van afreden en werkgroepen (bijlage) 
Helaas is de laatste mail niet verstuurd naar de leden. Het actuele kasverslag en jaarverslag is daardoor niet bij 
iedereen in het bezit.  
- Kasverslag: Huub geeft een toelichting op het kasverslag. De kas is gecontroleerd door Juul en Sjaak en 
akkoord bevonden. De nieuwe samenstelling van de kascommissie is Juul en Rein. In 2021 zijn er een aantal 
subsidies verstrekt waarop nog geen terugkoppeling is ontvangen.  Huub zal deze partijen hiervoor 
aanschrijven. 
- Jaarverslag: Opmerkingen tijdens deze vergadering worden aangepast. In de volgende vergadering wordt de 
definitieve versie gedeeld.  
- Rooster van aftreden. Bas en Rob zijn aftredend en herkiesbaar. Rob geeft aan plaats te willen maken als 
mensen zich geroepen voelen om tot het bestuur te treden. Wij willen echter graag i.v.m. de continuïteit het 
bestuur uitbreiden met twee personen. Roy zet artikel van I love Vierlingsbeek Groeningen op Instagram waarin 
wij deze oproep reeds geplaatst hebben. De oproep heeft al gestaan in Globaal. Dit heeft helaas geen reacties 
opgeleverd. De beste manier is om mensen persoonlijk te vragen en dit niet via de media te doen. In de 
vergadering van maart wordt Roy Moeskops voorgedragen voor een functie in het bestuur (uitbreiding) Rob en 
Bas worden in de vergadering herkozen.  
- Rooster van aftreden wordt aangepast  
- Samenstelling werkgroepen: mutaties:  
* Speeltoestellen: I.v.m. WIU mensen benaderen die suggesties ingediend hebben. Deze mensen worden pas 
benaderd na uitspraak van de gemeente inzake de WIU. Juul blijft vooralsnog contactpersoon voor de  
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werkgroep binnen de dorpsraad.   
* VVV: Sjaak overlegt met Joop wie de nieuwe contactpersoon hiervoor wordt. 
* Kermis: namens de dorpsraad wordt Cas het aanspreekpunt binnen de dorpsraad. De werkgroep bestaat uit 
Vincent, Rob Zegers en Koen Verstegen 
* Wandelpaden werkgroep wordt verwijderd 
* WMO-werkgroep verwijderen 
* Wonen: Bram, Peter, Sjaak en Noël 
* Werkgroep kerk wordt werkgroep kerkgebouw 
* Senioren: Noël 
 
4.2. Werkgroep wonen 
Hulder: Op het laatste moment zijn er toch bezwaren binnengekomen waardoor het bestemmingsplan nog niet 
onherroepelijk is. De gemeente is nu aan zet. Er ligt momenteel geen taak voor de dorpsraad.  
Sjaak informeert bij de gemeente over de status plan ’t Vrijthof. 
Verder geen ontwikkelingen 
 
4.3. Durpshuus Vierlingsbeek 
Vanmiddag is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met HEVO, Joffershof en de kerngroep. I.v.m. de 
radiostilte wordt hier nu niet nader op ingegaan. Vanaf nu worden de grotere gebruikers van de voorzieningen 
bevraagd. De datum oplevering eindrapport 1 maart zal waarschijnlijk niet gehaald worden.  
 
4.4. Energietransitie 
Wie zou deel willen en kunnen nemen in de energiecoöperatie? Bram zal contacten gaan leggen met de 
personen die in de vergadering geopperd worden. In een volgende vergadering kan hij of zij zich voorstellen en 
vanuit de vergadering eventueel  een mandaat hiervoor krijgen.  
In een volgende vergadering van de gezamenlijke dorpsraden zal de wethouder nadere toelichting geven op de 
verschillende aspecten rondom de energietransitie in onze regio.  
 
4.5. Vliegbasis De Peel 
We hebben de nieuwe wethouder gevraagd om met ons (gezamenlijke dorpsraden) in overleg te gaan. Vanuit 
de gemeente is er een taskforce opgesteld. Zij zullen samen optrekken met de naburige gemeenten. Hierin 
staat de (negatieve) invloed centraal van de vliegbases van Volkel en De Peel.  
 
4.6. Sponsorbeleid. 
Daar niet iedereen dit stuk ontvangen heeft wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 
 
5.  Rondvraag: 
Jan:  kaartautomaat station is opgeblazen. Dit is gemeld bij Arriva. Bas stuurt een herinnering evt. samen met 
de andere dorpsraden 
Bram: Schets inzake de plannen van een haventje nabij een nevengeul in Vierlingsbeek. Plan deltawerken en 
geulen, beekmonding St.-Jansbeek, nevengeul Groeningen Vierlingsbeek. Programma Levende Rivieren.  
Rein: Er worden 20 knotwilgen geplant in de uiterwaarden van de Maas. In de laagte bij het insectenhotel wordt 
samen met Gijs Wijnhoven een meerstammige boom geplant. 
Rein: Bij het veldje met bloembollen tegenover de ingang van Volharding staat een bordje dat er bloembollen 
geplant zijn. Ook Volharding heeft e.e.a. gecommuniceerd.   
Rein: Idee: Dorsraad wordt vriend van I love Vierlingsbeek Groeningen. Voorstel akkoord.  
Rein: Wie is de nieuwe contactpersoon van de gemeente inzake groen? Bas informeert bij de gemeente. 
Peter: kernencv staat online. Peter stelt artikel op voor Globaal 
Juul: Pluktuin Heihoekscheweg is nu voorzien van vier fruitbomen. Bankje wordt nog geplaatst 
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Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 
Herkomst

Datum 
afronding 
gepland

Huub Vernieuwen grind Kerkepedje (app gemeente) 01-02-22 01-03-22
Sjaak Status plan 't Vrijthof 01-02-22 01-03-22
Werkgroep 
wonen

I.o.m. wethouder wonen woningbehoefte aangeven 04-01-22 01-03-22

DB Uitbreiding bestuur 07-12-21 01-03-22
Rein Bankje watermolen 11-05-21 01-03-22
Huub/Jan Herziening en aanpassing sponsorbeleid 02-11-21 01-03-22
Bram/Juul Structuur energiecoöperatie en stichting in kaart 

brengen
04-01-22 01-03-22

Bas Kaartautomaat Arriva 01-02-22 01-03-22
Peter Kernencv artikel Globaal 01-02-22 01-03-22
Peter Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met 

Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels
02-11-21 05-04-22

Huub Terugkoppeling vragen verstrekte subsidies 2021 01-02-22 05-04-22
Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)
02-11-21 05-04-22

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 
Cuijk

04-01-22 05-04-22

Werkgroep 
Statuten

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

01-10-19 06-09-22

Sjaak Lampen kerktoren 06-07-21 06-09-22
Rein/Jan Watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 01-01-23


