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Correspondentieadres secretaris  

Bas van Treek 

Heihoekscheweg 75  

5821 GH Vierlingsbeek 

e-mail: dorpsraad-

vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

KvK Brabant 54889103 

 

Notulen 
 

Vergadering  

Datum 7 juni 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof en online 

 

Deelnemers  Peter Rijnen, Bas van Treek, Bram Verstegen, Roy Moeskops, Cas Jost, Rob Smeets, Noël 

Deryckere,  Sjaak Verstegen, Jaap Branderhorst, Jan Manders,  Rein Verhoeven en Fons Opheij. 

 

Afgemeld: Maarten Berbers,  Ron Koenen, Juul de Bont en Wim Geurts 

1. Welkom  
Rob heet iedereen welkom bij deze fysieke en online vergadering 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 3 mei 2022. 
Jan: S.v.p voortaan de notulen in concept op de site zetten. Na goedkeuring eventueel aanpassen en als 
definitieve versie op de site plaatsen. In de notulen van februari wordt de aanwezigheid van Jan nog aangepast 
en op de site geplaatst. Bas stuurt deze door naar Bram.   
Jan: Op  Rooinet komt de totale collectie van de oude Schoenendoos. 
De notulen worden goedgekeurd 
 
 
Actielijst:  
Straatcoach: wordt verschoven naar oktober. Het traject moet dan afgerond zijn. 
Wonen: op 16 juni komt wethouder De Bruin. Besproken wordt dan Viva Vierlingsbeek, wonen en MFA. 
 

3. Ingekomen stukken: 
Rein: Afscheid burgemeester. Het was een mooi en Vierlingsbeek waardig afscheid. Veel dank aan de 
organisatie. De burgemeester heeft nog een bedankbrief geschreven welke is verspreid. 
Jan: mist brief Arriva naar gemeente. Bas gaat er achteraan. Uitgaande brieven worden voortaan verspreid en  
indien van toepassing op de actielijst geplaatst.  
 

4. Algemene informatie: 
4.1 Vliegbasis de Peel (Fons Opheij) 
Fons geeft een korte uiteenzetting inzake de laatste stand van zaken. 
Als burgers kunnen we pas actie ondernemen als de MER loopt. Er is een brief vanuit de gemeenten naar de 
staatssecretaris verstuurd met de vraag waarom er voor De Peel is gekozen. Men doet net alsof het een 
bestaande vliegbasis is. Er is echter vanaf 1993 niets meer op deze vliegbasis gebeurd. Het was geen 
vliegbasis meer. De gemeente Venray heeft enkel verzuimd het bestemmingsplan te wijzigen. Ook de 
stikstofproblematiek speelt een rol. In Venray en omgeving speelt een cumulatieve rol van een aantal effecten 
(o.a. Natura 2000). De gemeenten trekken samen op en nemen gezamenlijk een standpunt in. Zij gaan alles in 
het werk stellen om te voorkomen dat deze reactivering doorgang zal vinden. De gemeente Land van Cuijk mag 
een tweede burgerlid afvaardigen in de COVM. Fons heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. Wij als dorpsraad 
scharen ons unaniem achter zijn kandidaatstelling. Bas zal dit namens de dorpsraad kenbaar maken bij de 
gemeente. Hij stuurt tevens een kopie naar de overige dorpsraden van de voormalige gemeente Vierlingsbeek.  
 
4.2 Werkgroep wonen 
Er is een  bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 16 appartementen op Het Vrijthof. Verder zijn er geen 
ontwikkelingen t.o.v. de vorige vergadering. 
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4.3 Durpshuus Vierlingsbeek 
Er is geen verandering t.o.v. onze eerste vergadering. Het eindrapport zal uiterlijk eind juni opgeleverd worden.  
 
4.4 Terugkoppeling dialoogsessie 9 mei 
Noël geeft een korte uiteenzetting van de laatste dialoogsessie. Er worden momenteel groepen geformeerd 
rondom de benoemde beleidsvelden. hierdoor wordt er een bredere basis gecreëerd. We gaan de thema’s 
koppelen aan de beleidsvelden die door de gemeente benoemd zijn. Het dorpsplan 2013 dient als leidraad voor 
de uiteindelijke eindrapportage die eind dit jaar gereed moet zijn. Er zal periodiek verslag gedaan worden 
richting de gemeenschap. De gekozen beleidsvelden zijn sport, ondernemen, cultuur, gezondheid en zorg, 
wonen en onderwijs en opvang. Dit alles zal onder de paraplu “leefbaarheid” komen te vallen. Binnen deze 
beleidsvelden zijn thema’s benoemd. Per beleidsveld zullen er ongeveer 5 tot 7 mensen aansluiten.  De 
dorpsraad faciliteert. De groepen werken zelfstandig. Bij de gemeente gaan wij om een budget vragen. In de 
communicatie gaan wij de gekozen term Viva meer bezigen.  
 
4.5 Subsidieaanvraag werkgroep “vliegtuigcrashes en noodlandingen WOII in de gemeente Boxmeer 
De vergadering toont sympathie en  omarmt het initiatief. Op meerdere plekken in onze voormalige gemeente 
zijn deze borden geplaatst op plekken waar tijdens WOII vliegtuigen zijn neergestort. De vraag rijst hoe deze 
gedenkborden op deze plekken zijn gefinancierd. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd maar ontbreekt de 
begroting. Bas zal deze ontbrekende gegevens bij de initiatiefnemers opvragen. 
 
Ook zijn er subsidieaanvragen binnengekomen voor de dorpsquiz en de obstacle run. Ook hier ontbreekt de 
begroting. Zonder deze begroting kunnen de aanvragen niet in behandeling worden genomen. Bas zal de 
betreffende aanvragers verzoeken deze aanvullende informatie aan te leveren. Huub zal bekijken of er eerdere 
aanvragen zijn geweest  in de afgelopen jaren.  
  
 

5. Rondvraag: 
Roy:  Vraag over aanpak in beeld brengen woningbehoefte. Roy sluit aan bij gesprek met wethouder op 16 juni. 
Noel: Bijeenkomst Wonen Vierlngsbeek. Sociale component en energietransitie. Verslag zal gedeeld worden. 
Rein: Hondenpoepbakken. Voor € 100 aan zaken nodig. Wie betaalt dit? Rein zal deze vraag neerleggen bij de 
gemeente. Rein stelt brief op. Bas stuurt deze door. Bij de opschoondag worden vrijwilligers hierin  ook 
ondersteund.  
Peter:  Werkzaamheden Spoorstraat bij fietspad. Er is hierover geen communicatie geweest met de dorpsraad. 
Bas zal dit nogmaals kenbaar maken bij onze dorpsondersteuner.  
 
 

6. Sluiting 
Rob sluit de vergadering. 
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Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Wim Bankje watermolen 11-05-21 07-06-22

Huub Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum. 

Status? 

05-04-22 07-06-22

Bas Brief gemeente inzake dienstregeling Arriva 07-06-22 05-07-22

Werkgroep 

wonen

I.o.m. wethouder wonen woningbehoefte aangeven 04-01-22 05-07-22

Bas Kandidaatstelling Fons Opheij in COVM aangeven bij 

gemeente

07-06-22 05-07-22

Bas/Huub Aanvullende informatie opvragen subsidieaanvragen 

vliegtuigcrashes, obstacle run en Bekse quiz

07-06-22 05-07-22

Noël Delen verslag wonen Vierlingsbeek en duurzaamheid 07-06-22 05-07-22

Rein Brief aanvraag zakken hondenpoepbakken 07-06-22 05-07-22

Bas Brief werkzaamheden Spoorstraat 07-06-22 05-07-22

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

Peter Straatcoach Vierlingsbeek. Afstemmen met 

Sociom/Gemeente/Karin Hawinkels

02-11-21 04-10-22

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 

Cuijk

04-01-22 04-10-22

Bestuur Evaluatie plannen met Willem Engbers en José Jacobs 03-05-22 06-12-22

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 31-12-22

Rein/Jan Watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 01-01-23
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Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Wim Bankje watermolen 11-05-21 07-06-22

Wim Onkosten Gijs Wijnhoven rooien boom  (gegevens 

aanleveren)

05-04-22 07-06-22

Huub Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum. 

Status? 

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

Werkgroep 

wonen

I.o.m. wethouder wonen woningbehoefte aangeven 04-01-22 16-06-22

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

Bestuur Evaluatie plannen met Willem Engbers en José Jacobs 03-05-22 06-12-22

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 31-12-22

Rein/Jan Watertappunt station Vierlingsbeek 07-01-20 01-01-23


