
 

Notulen 
 

Vergadering  

Datum 5 juli 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof en online 

 

Deelnemers:  

Wim Geurts, Nöel Deryckere, Peter Rijnen, Bram Verstegen, Rob Smeets, Huub Geurts, Ron Koenen, Cas Jost, 

Roy Moeskops, Bas van Treek, Maarten Berbers, Jan Manders, Jaap Branderhorst, Lambert Litjens, Geert de 

Groot, Hanny Willems en Rein Verhoeven 

Afgemeld: Juul de Bont en Sjaak Verstegen 

 

1. Welkom:  

Maarten heet iedereen welkom op deze laatste vergadering voor de zomervakantie 

 

2. Notulen vorige vergadering dd. 7 juni 2022 
Geen opmerkingen 
 
Actielijst: 
- bankje watermolen: uitstel naar september 
- Huub heeft nog geen antwoord gekregen inzake de verantwoording subsidie dansgarde en hobbycentrum 
- Overige actiepunten afgewerkt 
 

3. Ingekomen stukken: 
Fietsenrek bij Herberg Thijssen staat voor het oorlogsmonument. De vergadering vraagt zich af of dit rek op een 
andere plaats gezet kan worden. Rein gaat samen met Wim Verhofstad in gesprek met Maarten Hermans 
Brief Arriva is verstuurd naar gemeente. Geen terugkoppeling op ontvangen. 
 

4. Algemene informatie: 
4.1 WIU 2022 (Bijlage) 
Het voorstel is om dit over te hevelen naar de werkgroep leefbaarheid (project Viva Vierlingsbeek en Groeningen). 
Ook wordt dit punt besproken in de bestuursvergadering van 12 juli. Huub gaat met indieners in gesprek en brengt 
bijv. de indieners speeltuintjes in contact met Juul. Nöel schakelt met Janneke Langen, kartrekker domein 
leefbaarheid binnen Viva Vierlingsbeek en Groeningen. Terugkoppeling moet nog plaatsvinden met de indieners 
van de wensen. Dit gebeurt na de vakantie. 
 
4.2 Terugkoppeling bezoek wethouder De Bruin 16 juni 2022 
Bram en Sjaak hebben voor dat bezoek de diverse (potentiële) bouwlocaties  in kaart gebracht. Hierover is 
uitgebreid gesproken waarbij nader is ingezoomd op de locatie nabij het voetbalveld. Ook hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij Viva Vierlingsbeek en Groeningen. Een project wat zij volledig omarmt. Op het laatst is er nog een 
kort bezoek gebracht aan de kerk. Ze bedankte ons ook nog voor het mooie evenement dat ons dorp had 
georganiseerd voor het afscheid van burgemeester van Soest. Al met al een constructief gesprek. Namens de 
gemeente waren aanwezig: Bouke de Bruin, Willem Engbers en José Jacobs. Namens de dorpsraad: Maarten, 
Noël, Sjaak, Roy en Bas. Er staat een vervolgafspraak gepland op 6 oktober. 
 
4.3 Terugkoppeling ateliersessie samenwerking wijk- en dorpsraden van 27 juni 
In de vergadering van oktober komen we hier op terug. De notulen zijn dan ongetwijfeld opgemaakt en Rob is dan 
terug van vakantie. Er volgen nog enkele sessies in de loop van het jaar. Er werd volop gediscussieerd over 
mogelijke samenwerkingen tussen dorpsraden/wijkraden en politiek. De grote vraag is: hoe houdt de politiek en de 
ambtenaren zich aan de afspraken?  



 
4.4 Werkgroep wonen 
Geen nieuws te melden. Er is nog discussie over de wijziging in grondprijzen welke tijdens de laatste 
gemeenteraadsvergadering zou zijn behandeld. Wij houden  e.e.a. goed in de gaten. 
 
4.5 Durpshuus Vierlingsbeek 
De bijeenkomsten met onderzoeksbureau Hevo zijn afgesloten. Rapport is op 24 juni naar de  gemeente gestuurd. 
Bart van Oort schrijft een voorstel voor het college. Als het goed is wordt dit voorstel vandaag in het college 
behandeld. In de komende weken wordt dit collegevoorstel openbaar en gepubliceerd.  
 
4.6 Viva Vierlingsbeek en Groeningen bijeenkomst 13 juni 
Vandaag met initiatiefnemers overlegd. Het was een goede bijeenkomst en er is vooruitgekeken. Op 27 juli zullen 
we een afvaardiging van de gemeenteraad en college uitnodigen waarbij we de resultaten tot nu toe zullen 
presenteren.  De kartrekkers van de domeinen zullen op 11 juli een presentatie gegeven over hun voortgang in het 
traject:  Wat hebben ze tot op heden gedaan, welke afspraken hebben ze daarbij gemaakt, welke dilemma’s zijn er 
benoemd en wat hebben ze nog nodig. 
 
4.7 Subsidieaanvraag Werkgroep “vliegtuigcrashes en noodlandingen WO2 (Bijlage) 
De subsidieaanvraag voldoet aan het reglement. In het vorige overleg is al besloten dat de werkgroep in 
aanmerking komt voor de subsidie. Besluit: toekenning maximale subsidie van € 500 
 
4.8 Subsidieaanvraag Werkgroep kermis (Bijlage) 
De subsidie is aangevraagd door de werkgroep kermis van de dorpsraad. Het is bij uitstek een activiteit om de 
bewoners meer te betrekken bij de jaarlijkse kermis. De aangevraagde subsidie van € 470 wordt goedgekeurd. 
 
4.9 Subsidieaanvraag Bèkse Kwiz (Bijlage) 
Ook hier hebben we het over een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget. De vergadering omarmt het idee van harte 
maar is wel van mening dat het prijzengeld dat wordt uitgekeerd aan de winnende teams aan de hoge kant is. De 
subsidie wordt daarom gemaximeerd op € 400 
 
 
4.10 Subsidieaanvraag Obstacle Run (Bijlage) 
Een activiteit die voldoet aan de voorwaarden, waarbij ook het bewegen extra wordt gestimuleerd. De subsidie van 
€ 500 wordt goedgekeurd. 
 
Voor alle toekenningen geldt dat subsidies worden verstrekt onder de voorwaarde van vermelding van de 
dorpsraad. Huub zal dit met de betreffende aanvragers communiceren.  
In de bestuursvergadering zullen wij nogmaals spreken over de randvoorwaarden genoemd in het subsidiebeleid. 
Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat de maximale vergoeding ook daadwerkelijk wordt verstrekt. 
  

5. Rondvraag 
Rein: Maashees heeft een  duofiets voor mensen met een beperking. Hanny geeft aan dat dit in Vierlingsbeek ook 
mogelijk is via  Allesbijeen .Rein neemt contact op.  
Wim: Wordt het paadje bij de Vlasakker weer opengesteld, daar de dassenburcht niet bewoond is? Bas zal dit bij 
de gemeente aankaarten. .  
Bram: Rondsturen visie energiecoöperatie Overloon. In deze visie wordt verwoord hoe het bestuur van deze 
coöperatie de toekomst ziet. Bas zal het stuk rondsturen, zodat we hier na de zomer op terug kunnen komen. 
Rob: Oud papier. Mensen zijn niet altijd in staat oud papier weg te brengen, bovendien lopen de volumes terug. 
Alles wordt in het najaar geëvalueerd. Mensen moeten dit melden bij de gemeente. De dorpsraad kan hier helaas 
niets in betekenen.  
Rein: In het park nabij de Domineestraat is troep en glas gevonden. Dit is doorgegeven via de gemeenteapp.  
Roy: Tijdens Op de Toffel heeft Roy iemand gesproken van Sector straatcoaches. Zij hebben nog een 
samenwerking met de gemeente en zijn direct inzetbaar. Roy informeert bij deze instantie en de gemeente en stelt 
een artikeltje op voor Globaal en de site.  
Maarten: De smiley aan de Overloonseweg is weg en vermoedelijk gestolen. Bas neemt dit op met gemeente. 
(Inmiddels bekend dat de smiley inderdaad gestolen is en er een nieuwe geplaatst zal worden.  
 

6.  Sluiting 



 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Huub Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum. 

Status? 

05-04-22 07-06-22

Huub Afwerken en communiceren voorwaarden subsidie 

(4x)

05-07-22 06-09-22

Roy Informeren sectorcoaches en stukje Globaal en site 05-07-22 06-09-22

Rein Informeren uitlenen duofiets 05-07-22 06-09-22

Bas Informeren bij gemeente inzake openstelling 

wandelpad Vlasakker

05-07-22 06-09-22

Bas Rondsturen visie energiecoöperatie Overloon 05-07-22 06-09-22

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

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

Wim Bankje watermolen 11-05-21 04-10-22

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

Rob Terugkoppeling ateliersessies samenwerking wijk- en 

dorpsraden

05-07-22 04-10-22

Huub/Noël WIU terugkoppeling 05-07-22 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

Werkgroep 

Statuten

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 

Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement, wet 

WBTR en stemrecht

01-10-19 01-01-23

Sjaak Lampen kerktoren 06-07-21 01-01-23

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


