
 

Concept Notulen 
 

Vergadering  

Datum 10 januari 2023 

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, Ton Peters, Natasja Schippers, Bram Verstegen, Sjaak Verstegen, Wim Geurts, Juul de Bont 

Afgemeld: Peter Rijnen en Cas Jost 

1. Welkom:  

Maarten heet iedereen welkom op deze vergadering. Hij wenst iedereen weer een vruchtbare vergadering in een 

belangrijk jaar voor Vierlingsbeek. 

 

2. Notulen vorige vergadering dd. 1 november 2022 
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
 
Actielijst: 
Hobbycentrum heeft de niet verleende subsidie teruggestort. 
Energiecafé. Gemeente Land van Cuijk is aan het proberen deze in te plannen voor Vierlingsbeek. Zodra er ruimte 
is laat de gemeente dit aan Huub weten. Ze komen er eind dit jaar op terug. 
Straatcoaches: Mensen moeten overlast melden via de app. Punt gaat van de actielijst.  
 

3. Ingekomen stukken: 
- Zwerfafvalbijeenkomst. Rein organiseert een avond om e.e.a. te coördineren. 
- 25 januari is een schouw op het station. Jan is verhinderd. Huub zal zijn honeurs waarnemen. Jan heeft een lijstje 
en zal dit met Huub doornemen.  
- Jan gaat naar bijeenkomst cultureel erfgoed. Bas zal Jan daarvoor aanmelden.  
- Uitnodiging mobiliteitsbijeenkomst wordt geen gebruik van gemaakt.  
- Uitreiking cheque postcodeloterij voor werkgroep VVV is gebeurd op 10 december. 
 

4. Algemene informatie: 
 
4.1 WIU 2022 en 2023  
2022: Er is een gesprek geweest op het gemeentehuis met Jeroen burgmans, Ruud Custers, Juul de Bont en Rein 
Verhoeven. Hiervan is een verslag gemaakt. Juul stuurt dit verslag nog rond.  
2023: Via mail zijn er suggesties binnengekomen. Bas verzamelt deze en stuurt deze rond. Aanvullingen kunnen 
nog tot 14 januari doorgegeven worden. Daarna wordt deze punten naar de gemeente gestuurd.  
 
4.2 Bomenplant Vlasakker   
Geconcludeerd wordt dat er onder de aanwonenden van de Vlasakker geen draagvlak is voor het bomenplan zoals 
dat nu op de tafel ligt. Het plan wordt bij de gemeente ingetrokken. Rein zal dit met de bewoners terugkoppelen.  
 
4.3 Werkgroep wonen  
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
4.4 Vergaderdata 2023  
Voorstel vergaderdata 2023 wordt goedgekeurd.  
 



4.5 Viva Vierlingsbeek en Groeningen 
De initiatiefgroep heeft een overeenkomst getekend met PON Telos. Zij zullen optreden als penvoerder en het 
verzamelde materiaal van de domeinen bundelen in een rapport.  
De kartrekkers van de verschillende domeinen hebben hun stukken ingeleverd en op 19 december was er een 
gezamenlijke bijeenkomst waar ook de penvoerder aanwezig was.  
Op 25 januari staat de presentatie van het dorpsontwikkelplan gepland aan de gemeenschappen van Vierlingsbeek 
en Groeningen. Daar we de financiering niet tijdig rond hebben gekregen (subsidieverzoek van de Rabobank is 
afgewezen, gemeente heeft nog geen toezegging gedaan). Wordt de presentatie uitgesteld naar medio maart. 
Gelukkig hebben we net de toezegging van Regiodeal binnen zodat we dit traject verder vorm kunnen gaan geven. 
Financiering is een vereiste in dit stadium. Vooraleer er kosten gemaakt worden willen wij als werkgroep er zeker 
van zijn dat deze kosten gedekt zullen worden.  
Morgen is er een bijeenkomst met de gemeenschap van Groeningen. Ook heeft Viva deelgenomen aan het Kupke 
van Jeu op 27 december.  
 
4.6 Organiseren energiecafé 
Zie punt 2 
 
4.7 Wandelpad/dassenburcht Vlasakker 
Aangetoond moet worden of er sprake is van duurzaam structureel gebruik van de dassenburcht. De gemeente 
heeft aanwijzingen dat de burcht bewoond is. Zolang er sprake is van structureel gebruik zal het wandelpad niet 
geopend worden. De gemeente gaat dit monitoren.  
  

5. Rondvraag 
Cas: kermiscommissie. Hebben wij iets gehoord over nieuwe beleid. Er is een mailtje rondgestuurd die ook naar de 
leden van de kermiscommissie gestuurd. Alle contracten zijn een jaar verlengd. 2023 is overgangsjaar.  
Huub: Voor de leden en vrijwilligers van de dorpsraad willen we het komende jaar een feestje organiseren.  
Huub: Auto’s parkeren op de Molenweg nabij het Schootsveld is zaak van de gemeente. Eventuele overlast moet 
gemeld worden met de gemeenteapp. 
Bas: plan ‘t Hulder krijgt een naam zonder de dorpsraad daarin te kennen. Dit schijnt het nieuwe beleid te zijn van 
de gemeente. E.e.a. wordt wel getoetst met de heemkundekring.  
 

6. Sluiting 
 
 
 

Actielijst: 

 

Actiehouder Actie omschrijving Datum 

Herkomst

Datum 

afronding 

gepland

Rein/Juul WIU terugkoppeling 04-10-22 07-03-23

Allen Wie kan er deelnemen in stichting duurzaam land van 

Cuijk

04-01-22 07-03-23

Bas Plannen bewonersavond wateroverlast (door corona 

uitgesteld)

02-11-21 07-03-23

Rein/Huub Organiseren energiecafé 01-11-23 07-03-23

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


