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

Vergadering
Datum 3 mei 2022
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Joffershof en online
Deelnemers Peter Rijnen, Bas van Treek, Maarten Berbers, Huub Geurts, Bram Verstegen, Roy Moeskops,
Cas Jost, Juul de Bont, Rob Smeets, Noël Deryckere, Wim Geurts, Sjaak Verstegen, Jaap Branderhorst, Josë
Jacobs, Willem Engbers
Afgemeld: Jan Manders, Ron Koenen en Rein Verhoeven
1. Welkom
Maarten heet iedereen welkom bij deze fysieke en online vergadering. Als agendapunt 4.7 wordt toegevoegd de
dialoog “toekomst Vierlingsbeek en Groeningen´.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 februari 2022
De notulen worden goedgekeurd.
Actielijst:
Bewonersavond wateroverlast. De contactpersoon geeft aan dat het initiatief bij de gemeente ligt.
Kosten omzagen boom. Koningskerkje heeft een brief naar de gemeente gestuurd. Wim stuurt een kopie van
deze brief door die wij vervolgens delen met Willem Engbers. Hij is op de hoogte van dit dossier.
Peter geeft een update inzake de buurtcoach. Er is een gesprek geweest met de wijkraad Heeswijkse Kampen.
Vervolgens wordt er een gesprek gepland met de gemeente.
3.

Ingekomen stukken:
Jaap: Wat is de status van de verhoging/drempel in de Grotestraat. Deze wordt eind deze maand aangelegd
t.h.v. de splitsing ’t Hulder.

4. Algemene informatie:
4.1. Kennismaking contactfunctionaris Willem Engbers en gebiedsmakelaar (José Jacobs)
Beide personen stellen zich voor en vertellen in grote lijnen waaruit hun werkzaamheden bestaan en in
hoeverre wij als dorpsraden gebruik kunnen maken van hun expertise. In december zullen we een evaluatie
plannen. José en Willem werken hier graag aan mee. De betreffende vergadering staat gepland op 6
december. De datum is door beiden genoteerd.
4.2. Vliegbasis de Peel (Fons Opheij)
Fons Opheij heeft op 6 april een bijeenkomst bijgewoond en onderhoudt veel contacten rondom dit traject. Hij
zou vanavond een update geven maar is helaas door griep geveld. Hij heeft een extra vertegenwoordiging in de
COVM aangekaart. Wij vinden één vertegenwoordiger vanuit onze gemeente namelijk te weinig. José was ook
aanwezig bij deze bijeenkomst. Er is een taskforce ingesteld, waarin José ook zitting neemt. Venray is
regionaal kartrekker. Er is een regionale samenwerking met Venray, Deurne en LvC. LvC heeft een
faciliterende rol. Er wordt een pagina ingericht op de website van de gemeente. De gemeente zal een oproep
plaatsen om nog een vertegenwoordiger aan te stellen. José neemt nog contact op met Fons.
4.3. Werkgroep wonen
Vrijthof: Verkoop start op 16 mei om 12.00 uur. De bouwsnelheid is afhankelijk van de snelheid van verkoop.
Hulder: Vijf kavels zijn verkocht. Voor de andere acht volgt een loting. (11 kandidaten).Medio juni is het
bouwplan bouwrijp.
Soetendaal: Alle kavels zijn verkocht of in optie.
Creemers/Bekkers: Verkocht onder voorbehoud aan een projectontwikkelaar. T.z.t. moet het bestemmingsplan
gewijzigd worden.
Spoorstraat/Heihoekscheweg: Dit gebied is aangewezen als uitbreidingsgebied. Wij zullen de gemeente
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aangeven dat we willen dat er woonbestemming op komt. Gebied is verkocht aan een projectontwikkelaar.
Voetbalveld-Overambt: Er is geen grond meer van de gemeente waar woningen gebouwd mogen worden.
Wonen Vierlingsbeek wil woningen bouwen. Er moeten stappen genomen worden om evt. gronden te
verwerven en plannen te maken richting woonbestemming. Dit geldt ook voor het perceel Makkenveld. Er zal
op alle gronden doelgroepbreed gebouwd moeten worden.
4.4. Durpshuus Vierlingsbeek
Binnenkort is er weer een gezamenlijke bijeenkomst met het onderzoeksbureau HEVO, Joffershof en de
kerngroep MFA. Het rapport is nog niet gereed. Doel is het opstellen van een gezamenlijke visie. In de
gemeenschap horen we steeds meer geluiden dat er behoefte is aan informatie. Conform afspraak met de
gemeente is dit echter in dit stadium nog niet gewenst.
4.5. Verzoek stichting De oude Schoenendoos
Aangevraagd wordt een structurele bijdrage in de kosten i.v.m. de sluiting van Concordia. In de lijn met eerdere
aanvragen rondom deze sluiting wordt de stichting doorverwezen naar de gemeente. De aanvraag door de
dorpsraad wordt afgewezen.
4.6. Kermis Vierlingsbeek
Cas heeft een bijeenkomst bijgewoond van de commissie kermis. Op de zaterdag wil men iets organiseren voor
de kinderen tot 8 jaar. Ook voor de groep vanaf 16 wil men iets organiseren. Er komt een subsidieaanvraag
voor de activiteit van de kinderen tot 8 jaar. De kermis vindt net als andere jaren plaats in het tweede weekend
van augustus en duurt van zaterdag t/m dinsdag. De groep treedt ook in overleg met de gemeente.
4.7. Dialoog toekomst Vierlingsbeek en Groeningen
Maarten geeft een korte toelichting over het ontstaan van deze dialoog. Vanuit het hele maatschappelijke
spectrum zijn er mensen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Vierlingsbeek en Groeningen.
Dit n.a.v. de notitie “ontgroening en vergrijzing” die eerder aan een ieder beschikbaar is gesteld. Een typisch
voorbeeld van burgerparticipatie en kernendemocratie. Noël licht nog e.e.a. inhoudelijk toe. De
vertegenwoordigers van de gemeente juichen dit initiatief van harte toe. Medio juni brengt de
gebiedswethouder, Bouke de Bruin, een bezoek aan Vierlingsbeek waar dit item hoog op de agenda zal staan.
We willen samen met de gemeente een goede balans vinden in de (on-)mogelijkheden in onze dorpen. Hoe
kan de gemeente ons daarin ondersteunen? Er zijn domeinen (aandachtsgebieden) benoemd. Vanuit deze
domeinen zal er een olievlekwerking ontstaan naar de gemeenschap. Uiteindelijk zal het een gezamenlijk
gedragen dorpsontwikkelingsplan moeten gaan worden.
5. Rondvraag:
José: Bij een gezamenlijk overleg met Groeningen sluit José graag aan.
Sjaak: Status energietransitie: Bram heeft met een kandidaat gesproken. Hij staat er welwillend tegenover en
komt er bij Bram op terug
Bas: Dodenherdenking 4 mei is weer fysiek
Bas: 21 mei afscheid burgemeester
Bas: 2 juni onthulling monument Gryphus. Bloemenperk fatsoeneren. Rein neemt dit op met Wim.
Bas: Oproep jeugd om zitting te nemen in de dialoog.
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Actielijst:
Actiehouder

Wim
Wim

Actie omschrijving

11-05-21
05-04-22

07-06-22
07-06-22

05-04-22

07-06-22

02-11-21

07-06-22

04-01-22

07-06-22

04-01-22

16-06-22

Sports2play i.c.m. speeltuintjes (WIU)
Gesprek met energiecoöperatie Maashees

05-04-22
05-04-22

06-09-22
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
Bestuur
Bas

Lampen kerktoren
Evaluatie plannen met Willem Engbers en José Jacobs
Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona
uitgesteld)

06-07-21
03-05-22
02-11-21

06-09-22
06-12-22
31-12-22

Rein/Jan

Watertappunt station Vierlingsbeek

07-01-20

01-01-23

Huub
Peter
Allen
Werkgroep
wonen
DB
DB

Bankje watermolen
Onkosten Gijs Wijnhoven rooien boom (gegevens
aanleveren)
Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum.
Status?
Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met
Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels
Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van
Cuijk
I.o.m. wethouder wonen woningbehoefte aangeven

Datum
Datum
Herkomst afronding
gepland
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