
 

Concept Notulen 
 

Vergadering  

Datum 1 november 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Joffershof en online 

 

Deelnemers:  

Roy Moeskops, Jan Manders, Jaap Branderhorst, Rein Verhoeven, Maarten Berbers, Bas van Treek, Huub Geurts, 

Rob Smeets, Peeter Rijnen en Rob Zegers 

Afgemeld: Cas Jost, Noël Deryckere, Wim Geurts, Ron Koenen, Juul de Bont, Sjaak Verstegen en Bram 

Verstegen. 

1. Welkom:  

Maarten heet iedereen welkom op deze vergadering.  

 

2. Notulen vorige vergadering dd. 4 oktober 2022 
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
 
Actielijst: 
Verstrekte subsidies: De dansgarde heeft terugkoppeling gegeven. Wij zijn tevreden met de gegeven 
verantwoording. 
Hobbycentrum: Nog niet bereikt. 
Peter/Roy: straatcoaches. Door een communicatiestoornis is dit niet opgepakt. Stand van zaken wordt volgende 
vergadering gecommuniceerd en van de actielijst verwijderd. 
Wandelpad. Erwin v Bostelen geeft nog een terugkoppeling.  
Watertappunt station is niet haalbaar en wordt van de actielijst verwijderd.  
 

3. Ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen. Rein werpt zich op als vrijwilliger bij planboom. Bas geeft dit door.  
 

4. Algemene informatie: 
5.  

4.1 Subsidieaanvraag Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek (VVV). 
In het verleden zijn er afspraken gemaakt tussen de dorpsraad en de werkgroep  en heeft de werkgroep een 
donatie ontvangen van de Ronde Tafel Land van Cuijk. Jaarlijks wordt er door de dorpsraad een bedrag 
gereserveerd voor deze werkgroep. Als het bedrag niet opgenomen wordt blijft het bedrag gereserveerd voor de 
werkgroep. Rob Zegers geeft een toelichting. Tijdens snoeien door de gemeente zijn er veel kabels kapot geknipt. 
De totale verlichting is aan vervanging toe. De werkgroep heeft daarvoor zo’n € 2.000 nodig aan materialen. Het 
ophangen en plaatsen gebeurt door vrijwilligers. Huub geeft aan dat er enkele jaren geen beroep is gedaan op het 
budget en dat we ook het budget voor 2023, 2024 en 2025 al beschikbaar kunnen stellen. Daardoor zouden we de 
kosten kunnen dekken. De vergadering gaat hiermee akkoord. Bas en Rob zullen samen kijken of er nog andere 
subsidiemogelijkheden zijn om het plein aantrekkelijk te maken (bv. de Postcodeloterij). Een suggestie is om de 
lampen aan een timer te plaatsen en ze ’s nachts uit te zetten in het kader van de duurzaamheid. Een tweede 
suggestie is om een schema te maken wanneer de lampen gedurende het jaar aangezet zullen worden. Tevens  
wordt de vraag gesteld om te kijken of de lampen zo opgehangen kunnen worden dat ze niet meer beschadigd 
kunnen worden tijdens snoeiwerkzaamheden.  
 
4.2 WIU 2022  
Er wordt al langere tijd getracht contact te leggen met Ruud Custers. Dit is nog niet gelukt. In een volgende 
vergadering komen we hierop terug. Tevens zal dan de WIU 2023 weer opgestart moeten worden.   
 



4.3 Werkgroep wonen  
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
4.4 Durpshuus Vierlingsbeek 
Dit onderwerp ligt stil in afwachting van de resultaten van Viva. 
 
4.5 Viva Vierlingsbeek en Groeningen  
Alle werkgroepen zijn actief aan de slag. Er zijn hier en daar wat wisselingen in de samenstelling van de  
kartrekkers. A.s. maandag is er een bijeenkomst voor vriendengroepen vanuit de werkgroep leefbaarheid. Op 14 
november wordt “het net opgehaald” m.b.t. de resultaten van de diverse enquêtes. Vervolgens wordt er een bureau 
gecontracteerd om het rapport te schrijven. Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar subsidies om dit te bekostigen. De 
gemeente heeft € 7.500 toegezegd. Tegelijkertijd zijn we bezig met subsidie aanvragen bij de regiodeal en 
Rabobank. Er worden ook banners geplaatst bij de uitvalswegen van onze dorpen. Het rapport wordt eind januari 
aangeboden aan de gemeenschap en daarna aan de gemeente.  
 
 4.6 Samenwerking wijk- en dorpsraden bijeenkomst 17 oktober 
Peter heeft deze bijeenkomst bezocht. Hij heeft een korte toelichting gegeven over Viva tijdens deze bijeenkomst. 
Er zijn veel overeenkomsten binnen de dorpen. (communicatie, wonen etc.). Er waren 30 kernen/ wijken aanwezig. 
Het convenant en onze bezwaren daarbij waarin de dorpsraad het hele dorp moest vertegenwoordigen is 
aangekaart bij de ambtenaren.  
 
 4.7 Bijeenkomst erfgoed 
Jan heeft deze bijeenkomst bezocht. Hij heeft de enquête ingevuld. Hij heeft voorgesteld om te werken zoals in 
Venray met het historisch platform. Het bureau moet beleid uitstippelen voor de hele gemeente.  
 
 4.8 Organisatie energiecafé 
Huub en Rein zijn naar Maashees geweest. Goede opkomst. Goede vragen en nuttige informatie en eyeopeners. 
Dit is zeker een aanrader voor Vierlingsbeek. De gemeente organiseert. Wij stellen ruimte beschikbaar. Huub heeft 
mail naar gemeente gestuurd welke tijden er beschikbaar zijn. Zodra deze binnen zijn gaan wij deze ook plannen 
en eventueel samen met de woningstichting organiseren.  
 
 4.9 Voorgenomen sluiting Metameer Stevensbeek 
Vanuit de dorpsraad Stevensbeek zijn wij hierop geattendeerd. Conclusie is dat het voor ons dorp Vierlingsbeek 
beperkt tot geen consequenties heeft. In Boxmeer zijn er voldoende voorzieningen en keuzemogelijkheden.  
  

6. Rondvraag 
Jan: uitnodiging nieuwe schouw station. Dienstverlening is weer nagenoeg op peil. Er is een abri bijgeplaatst op 
het perron richting Nijmegen.  
Rein: Oproep: gebruik de gemeenteapp! Hij heeft aangekaart dat het plaveisel van het fietspad in de Grotestraat 
slecht was. Dit is direct verholpen. De app werkt echt goed.  
 

7. Sluiting 
 
 



 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Huub Verstrekte subsidie hobbycentrum. 05-04-22 10-01-23

Rein/Huub Organiseren energiecafé 04-10-22 10-01-23

Peter/Roy Straatcoaches 02-11-21 10-01-23

Bas Mogelijkheden wandelpad Vlasakker 04-10-22 10-01-23

Rein/Juul WIU terugkoppeling 04-10-22 10-01-23

Bestuur Evaluatie plannen met Willem Engbers en José Jacobs 03-05-22 10-01-23

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 

Cuijk

04-01-22 07-02-23

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 07-02-23

Rein/Huub Organiseren energiecafé 01-11-23 07-02-23

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

Werkgroep 

Statuten

Actualiseren van de Statuten Stichting Dorpsraad 

Vierlingsbeek en opstellen huishoudelijk reglement, wet 

WBTR en stemrecht

01-10-19 04-07-23

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


