
 

Concept Notulen 
 

Vergadering  

Datum 4 oktober 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof en online 

 

Deelnemers:  

Juul de Bont, Rein Verhoeven, Ellen Kersten, Wim Geurts, Nöel Deryckere, Bram Verstegen, Rob Smeets, Huub 

Geurts, Cas Jost, Bas van Treek, Maarten Berbers, Jan Manders 

Afgemeld: Peter Rijnen, Ron Koenen, Sjaak Verstegen en Roy Moeskops 

 

1. Welkom:  

Maarten heet iedereen welkom op deze eerste vergadering na de zomervakantie. Een bijzonder woord van welkom 

voor Ellen Kersten, consulent sociaal beleid en beheer bij Wonen Vierlingsbeek 

 

2. Notulen vorige vergadering dd. 5 juli 2022 
Het bankje moet veranderd worden in fietsenrek. Verder zijn de notulen akkoord en goedgekeurd. Zodra de 
notulen definitief zijn past Bas de conceptnotulen aan en stuurt ze door naar Bram voor plaatsing op de website.  
Smiley is nog niet teruggeplaatst op de Overloonseweg. Bas stuurt een reminder naar de gemeente. 
  
Actielijst: 
- duofiets is gecommuniceerd in Globaal en op I love Vierlingsbeek en Groeningen 
- Openstelling wandelpad Vlasakker. Bas informeert of hek niet een meter verzet kan worden. Wethouder legt dit 
neer bij de ambtenaar voor eventuele alternatieven. 
- bankje watermolen: uitgesteld  naar voorjaar 2023 
- Huub heeft nog geen antwoord gekregen inzake de verantwoording subsidie dansgarde en hobbycentrum 
- Visie energiecoöperatie is rondgestuurd. 
- Sports 2 play. Er is budget vanuit de gemeente om een toestel bij te plaatsen. Dit zal meegenomen worden 
tijdens de bespreking van de WIU. 
 

3. Ingekomen stukken: 
- afsluiting kernencv. Afgemeld bij de organisatie.  
- aanvraag vergoeding afvalzakken is geregeld 
- Jan bezoekt op 10 oktober de bijeenkomst inzake erfgoed en zal de volgende vergadering verslag doen. 
- Meetapparatuur belevingsvlucht F35 wordt op de hoek Heihoekscheweg geplaatst. 
 

4. Algemene informatie: 
4.1 WIU 2022 (Bijlagepunt 92-118) 
In de vorige vergadering is geopperd deze punten over te hevelen naar de werkgroep leefbaarheid van Viva 
Vierlingsbeek en Groeningen. Natuurlijk kunnen deze punten daar ook meegenomen worden, maar voor de WIU 
wordt nadrukkelijk actie vereist vanuit de dorpsraad. Bas stuurt de punten van de WIU door naar Juul. Ze 
verzamelt de punten m.b.t. speeltuintjes en neemt contact op met deze mensen. Zij zijn in principe geïnteresseerd. 
Lijst wordt door Rein en Juul doorgenomen de komende maand met de gemeente. Binnen twee weken proberen 
ze een afspraak met Ruud Custers te maken 
 
4.2 werkgroep wonen 
geen nieuws. Deze week gesprek met wethouder Bouke de Bruin.   
 
4.3 Durpshuus Vierlingsbeek 
Er wordt momenteel gewerkt aan de exploitatiebegroting en investeringsbegroting. Voorgenomen besluit is 



aangehouden door de gemeente. Namens de dorpsraad neemt Maarten zitting in deze werkgroep.  
 
4.4 Viva Vierlingsbeek en Groeningen bijeenkomst 11 en 27 juli 
Als bestuurslid van de dorpsraad neemt Bas zitting in deze werkgroep.  
Enkele initiatiefnemers hebben op 3 oktober het Leefbaarheidsfestival bezocht. De organisatie heeft ons gevraagd 
om een korte presentatie te geven over het project Viva Vierlingsbeek en Groeningen.  
Op 27 juli hebben wij raadsleden van de fracties van de gemeente Land van Cuijk meegenomen in onze denkwijze 
rondom Viva. Viva heeft de gemeenteraad gevraagd om in afwachting op de oplevering van het rapport van Viva 
het voorgenomen besluit om te investering in het Joffershof aan te houden om te voorkomen dat er een eventueel 
onomkeerbaar besluit wordt genomen wat mogelijk niet zou passen in de uitkomsten van het daaruit 
voortvloeiende dorpsontwikkelplan. Ook is er nog gesproken met de initiatiefnemers van een MFA in Vortum en 
Langenboom over hun ervaringen en bevindingen.  
Cas geeft een voorlopige  update voor  wonen. Er is een enquête uitgezet waarop al meer dan 200 reacties binnen 
zijn gekomen. De gemeente heeft inmiddels een budget van € 2500 beschikbaar gesteld voor Viva.  
 
4.5 Ateliersessies samenwerking wijk- en dorpsraden (bijlage) 
Er zijn in de nieuwe gemeente 33 kernen en 42 wijk- en dorpsraden. Met zeven wethouders dreigt de afstand 
tussen de gemeente en burgers te groot te worden. Men is op zoek naar een gestructureerde methode hoe om te 
gaan met deze wijk- en dorpsraden. Het proces is tijdens deze ateliersessies neergelegd bij de wijk- en 
dorpsraden. Er zijn vier ingangen, via gebiedsmakelaar en contactfunctionaris, één keer per jaar met een overleg 
met een wethouder, middels  themabijeenkomsten met kernoverstijgende onderwerpen of een  inwonerspodium. 
De vraag is echter hoe dit binnen te brengen in het ambtelijke apparaat. Als iedereen zich er aan houdt en niet zijn 
eigen weg gaat bewandelen, welk risico groot is. Het staat of valt met hoe het in de praktijk vormgegeven wordt. 
De vergadering vindt het erg bureaucratisch opgesteld en ambtelijk geredigeerd, maar we zullen het zeker een 
kans geven. We vinden het een kwalijke zaak dat het ambtelijk apparaat als scheidsrechter fungeert. Zo kan men 
zich afvragen of de dorpsraad wel de hele gemeenschap vertegenwoordigt. De 17e is er een vervolgsessie welke 
door Peter Rijnen wordt bijgewoond. Hij zal deze laatste opmerking daar meenemen.   
 
 4.6 Organiseren energiecafé? 
In Maashees is op 12 oktober een energiecafé. Dit wordt volledig gefaciliteerd door de gemeente. Rein en Huub 
gaan deze avond bezoeken en bezien of dit iets voor Vierlingsbeek is evt. samen met de Woningstichting. Mogelijk 
kunnen we dit uitbreiden met een demonstratie door infra rood camera’s welke energielekken opspoort.   
 
 4.7 Stand van zaken verstrekte subsidies 
Dansgarde is gemaild maar nog geen reactie binnen. Hobbycentrum wordt nog aangeschreven. De verstrekte 
bijdrage voor de Bèkse Kwiz is teruggestort. 
Vanaf heden worden subsidieaanvragen alleen in behandeling genomen als de aanvrager de aanvraag toe komt 
lichten in de vergadering van de dorpsraad. 
  

5. Rondvraag 
Er is een nieuw bomen snoeiplan. In Vierlingsbeek worden de bomen pas in het voorjaar van 2024 gesnoeid.  
 

6. Sluiting 
 



 
 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Huub Verstrekte subsidie dansgarde en hobbycentrum. 05-04-22 01-11-22

Rein/Huub Organiseren energiecafé 04-10-22 01-11-22

Peter/Roy Straatcoaches 02-11-21 01-11-22

Bas Mogelijkheden wandelpad Vlasakker 04-10-22 01-11-22

Rein/Juul WIU terugkoppeling 04-10-22 01-11-22

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

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 

Cuijk

04-01-22 31-12-22

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

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

Wim Bankje watermolen 11-05-21 01-06-23

Sjaak Lampen kerktoren 06-07-21 01-01-24

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


