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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 5 april 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof en online 

 

Deelnemers  David Zwietink, Jan Manders, Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Huub Geurts, Bram 

Verstegen, Roy Moeskops, Cas Jost, Juul de Bont, Ron Koenen, Rein Verhoeven, Rob Smeets, Lambert 

Litjens, Noël Deryckere, Geert de Groot en Koen Klaassen 

Afgemeld: Sjaak Verstegen 

1. Welkom  
Maarten heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 februari 2022 
Jan Manders staat niet op de lijst van aanwezigen tijdens de vergadering van februari. Dit is foutief en wordt 
aangepast. Geen verdere opmerkingen. De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. 
Actielijst: 
- Vernieuwen grind kerkepedje. Huub heeft contact gehad met gemeente die ook is gaan kijken.  Gemeente 
geeft aan dat het alleen maar slechter wordt als er van alles op gegooid wordt. Nu droogt het snel op.  
- Status appartementen Vrijthof: Kleuren zijn aangepast. Ziet er goed uit.  
- Wethouder wonen is tevens gebiedswethouder in Vierlingsbeek. Ze wordt binnenkort uitgenodigd. Ook zullen 
de gebiedsmakelaar en de gebiedscoördinator voor een volgend overleg uitgenodigd worden.  
- Bankje watermolen. Onderdelen liggen bij Wim Geurts.  
- Structuur energiecoöperatie: Er passeren weer enkele namen de revue. Bram gaat contact leggen. 
- Automaat Arriva is in het weekend geplaatst. Heeft veel te lang geduurd. Bas stuurt namens de dorpsraden 
nog een brief dat de communicatie te wensen over heeft gelaten. Tevens wordt provincie en gemeenteraad 
aangeschreven dat de dienstverlening niet voldoet aan hetgeen destijds in de aanbesteding is afgesproken. 
Daardoor ontstaan op bepaalde momenten overvolle treinen. 
- straatcoaches. 26 april in gesprek met wijkraad in Cuijk. Met gemeente wordt afspraak gepland.  
- Terugkoppeling verstrekte subsidies. Over het algemeen is alles wat is uitgekeerd inmiddels besteed. De 
Bèkse Klinkertjes staat nog open. Zij hebben wel extra kosten gemaakt. Zij zullen de stukken overleggen 
waarna de dorpsraad een besluit zal nemen. Hobbyclub Vierlingsbeek stopt en boekt subsidiebedrag 
(gedeeltelijk) terug.  
- Bewonersbijeenkomst wateroverlast. Bas informeert naar de status. 
- Actualiseren statuten. Hedenmorgen is de notaris bezocht. Zodra het concept gereed is wordt deze binnen het 
DB besproken.  
 

3.  Ingekomen stukken: 
 - Watertappunt. Voorstel is akkoord. Besloten om het watertappunt station niet aan te vragen. Dit ligt bij NS of 
Prorail. 
- Kermis. In de evenementenkalender staat 1e week van augustus vermeld. Dit moet zijn zoals andere jaren de 
tweede week van augustus. Werkgroep bestaat uit Rob Zegers, Koen Verstegen, Tm Reefs en Cas Jost. Cas 
zal de werkgroep bij elkaar roepen voor vooroverleg met de familie van der Salm en de gemeente.  
- Afscheid burgemeester op 21 mei. Loopt 
- 6 April bijeenkomst vliegbasis de Peel. Deze wordt bijgewoond door Fons Opheij. 
- Deelkast levensmiddelen. Dit is een mooi initiatief. I.v.m. de moeilijkheid in uitvoerbaarheid zullen wij dit idee 
agenderen. 
- Brainstormsessie wonen Vierlingsbeek was een zinvolle avond. Verslag volgt nog. 
- Vandalisme boom: Rein heeft dit gemeld bij de gemeente. Nog geen terugkoppeling op gekregen 
 

4. Algemene informatie: 
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4.1. Presentatie Sports2play (David Zwietink) 

David geeft een korte presentatie van Sports2play. Een bedrijf dat fitnesstoestellen levert voor buiten. Er zijn 

diverse subsidiemogelijkheden waarbij zij ons zouden  kunnen helpen. In het kader rondom de discussie 

speelweides met de gemeente (zie WIU) zou dit mogelijk een aanvulling kunnen zijn. verdere info volgt per mail.  

 

4.2. Definitieve versie kasverslag, jaarverslag, rooster van aftreden en werkgroepen 

Vorige vergadering besproken maar per abuis niet toegevoegd. Er zijn geen verdere vragen waarmee de 

stukken definitief zijn vastgesteld.  

 

4.3. Voorstel benoemen Roy Moeskops als algemeen bestuurslid. 

Roy wordt aangenomen als algemeen bestuurslid van de dorpsraad. Er zijn geen tegenstemmers. Er staat nog 

een vacature open voor een algemeen bestuurslid, i.v.m. de afspiegeling  liefst een vrouw 

 

4.4. Werkgroep Wonen 

Bouwplan ‘t Hulder is vlot getrokken. Na overleg met de gemeente, bezwaarmakers en gegadigden is er een 

compromis gesloten. De gemeente heeft direct opdracht gegeven tot het bouwrijp maken van de locatie. Voor 

de appartementen op ’t Vrijthof wordt binnenkort de verkoopprocedure opgestart.  Wat betreft de overige 

plannen is er geen vooruitgang geboekt de afgelopen perioden. Wonen Vierlingsbeek is bestand aan het 

opschonen. Prioriteit en lange termijn visie willen ze in kaart brengen.  

Op 11 april vindt er een dialoogsessie plaats met een aantal stakeholders in Vierlingsbeek over de toekomst 

van Vierlingsbeek en Groeningen. Daarbij zijn de demografische gegevens centraal die reeds in ieders bezit 

zijn.   

 

4.4. Durpshuus Vierlingsbeek 

Er zijn weinig ontwikkelingen te melden. Bureau HEVO is nog steeds bezig en heeft de opleverdatum van 1 

maart niet gehaald. 13 April is er weer een bijeenkomst met het bureau/kerngroep/Joffershof. Het kernteam is 

nog bezig zaken voor te bereiden zoals exploitatie, gebruikers etc. Bevolking informeren is tot twee keer door 

de gemeente geweigerd. Naar verwachting ligt er eind deze maand een eindadvies van HEVO richting college 

en raad.  

 

4.5. Energietransisitie 

Op 22 maart heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de dorsraden van de voormalige gemeente 

Vierlingsbeek en een aantal beleidsmakers op het gebied van energie van de gemeente Land van Cuijk. 

Hiervan is een verslag gemaakt en in ieders bezit. Wellicht interessant: een gesprek aangaan met de 

energiecoöperatie Maashees. Zij hebben e.e.a. zeer succesvol opgezet. In Globaal verschijnt een artikel waarin 

eenvoudig uitgelegd wordt welke mogelijkheden er zijn voor de burger. 

 

4.6. Vliegbasis de Peel 

Fons Opheij gaat namens de dorpsraad morgen naar een vergadering hieromtrent in Venray en zal volgende 

keer een verslag uitbrengen.  

 

4.7. Subsidiebeleid 

Het subsidiebeleid is door Jan Manders en Huub Geurts geactualiseerd. Jan geeft een korte toelichting van de 

aanpassingen. De vergadering stemt in met het geactualiseerde beleid.  

 

4.8. Aanvraag subsidie talkshow  

De aanwezigen vinden de subsidieaanvraag een moeilijke aanvraag. Enerzijds draagt de dorpsraad dit initiatief 

een warm hart toe en ziet het als een goede aanvulling van nieuwsverspreiding voor Vierlingsbeek. Anderzijds 

is de aanvraag ingediend door een commercieel bedrijf en niet door een vereniging. In dat licht kan de 

vergadering niet anders besluiten dan de aanvraag af te wijzen. De aanvrager begrijpt het besluit. Mogelijk zijn 

er andere constructies denkbaar? De initiatiefnemer kijkt naar andere constructies en komt er evt. na overleg 

met het bestuur van de dorpsraad op terug.  

 

5.  Rondvraag: 

Rein:  Herinrichting Grotestraat Centrum. Grote boom die net geplant was is enkele dagen na de aanplanting 

omgewaaid. Er komen twee nieuwe bomen voor terug. Dit gebeurt in overleg met de dorpsraad in het najaar 

omdat dit een beter plantseizoen is. 
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Rein: De geplande meerstammige boom in De Legt, welke geschonken wordt door Gijs Wijnhoven, wordt ook in 

het najaar geplant. 

Wim: Tijdens storm is een boom omgewaaid op de Kloosterstraat. Om ongelukken te voorkomen is deze na 

overleg met de brandweer opgeruimd door Gijs Wijnhoven. De gemeente weigert de rekening te betalen omdat 

er geen vooroverleg is geweest met gemeente. Bas kaart dit aan bij de contactpersoon van de gemeente.  

 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Werkgroep 

wonen

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

Wim Bankje watermolen 11-05-21 05-04-22

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 05-04-22

Wim Onkosten Gijs Wijnhoven rooien boom  (gegevens 

aanleveren)

05-04-22 03-05-22

Bas Dienstregeling Arriva niet volgens aanbesteding. Brief 

naar provincie en gemeenteraad.

05-04-22 07-06-22

Bas Brief Arriva rondom procedure vervanging 

kaartautomaat

05-04-22 07-06-22

Huub Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum. 

Status? 

05-04-22 07-06-22

Cas Werkgroep kermis opstarten 05-04-22 07-06-22

Peter Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met 

Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels

02-11-21 07-06-22

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 

Cuijk

04-01-22 07-06-22

DB Sports2play i.c.m. speeltuintjes (WIU) 05-04-22 06-09-22

DB Gesprek met energiecoöperatie Maashees 05-04-22 06-09-22

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


