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Goedenavond, mijn naam is Roy Moeskops

In 2004 zijn we verhuisd naar Vierlingsbeek, en inmiddels 17 jaar later ben ik niet meer weg 
te slaan uit ons mooie dorp. Vierlingsbeek is een ontzettend levendig dorp, er word door alle 
generaties van alles gerealiseerd in het dorp waardoor deze ook in stand word gehouden. 
Dit zorgt er voor dat er net als mij nog veel meer jeugd is die in Vierlingsbeek blijft of wil 
blijven wonen. 

Ik heb het genoegen vanavond deze groep, de jeugd van Vierlingsbeek (de toekomst van 
Vierlingsbeek) te mogen vertegenwoordigen. Jullie moeten dit zien als een noodkreet uit het 
dorp, het liefste had ik hier namelijk niet gezeten. 

De jeugd van Vierlingsbeek is nauw betrokken met elkaar, en met activiteiten in het dorp. 
Wij zijn een groep die zich op dit moment niet verbonden voelt aan een gebouw maar 
wanneer er iets georganiseerd word zijn we altijd in grote getalen aanwezig, als we zelf niet 
in de organisatie van het betreffende evenement zitten. We hebben zelf ook de handen in 
een geslagen en organiseren met 3 vriendengroepen van verschillende leeftijden activiteiten 
voor jongeren. Denk hierbij aan een volleybal toernooi, grote silent disco en een beerpong 
toernooi.

Helaas moeten wij afscheid gaan nemen van de enige grote zaal die we in Vierlingsbeek 
hebben, dit omdat de uitbater met welverdiend pensioen gaat. Dit betekent dat er dan 
‘binnen’ geen grote activiteiten meer kunnen plaatsvinden. Activiteiten zullen komen te 
vervallen of erger nog: voor onze evenementen, feesten en partijen moeten we uitwijken 
naar andere dorpen.. Zeker dit laatste vinden wij een ontzettend kwalijke zaak, omdat we 
juist zo trots zijn op alles wat er in Vierlingsbeek gerealiseerd word. 

Gelijktijdig met dit nieuws is er een onderzoek gestart naar het realiseren van een MFA in 
Vierlingsbeek. Een Dorpshuus waar alle generaties van Beek gebruik van kunnen maken en 
elkaar kunnen ontmoeten. Het liefst nog met de school en kinderopvang er bij zodat we alle 
voorzieningen van het Dorpshuus zo optimaal mogelijk kunnen benutten. In onze ogen de 
kers op de taart midden in het centrum van Vierlingsbeek, en daarom hebben wij ook waar 
mogelijk was meegeholpen in bijvoorbeeld de klankbord sessies. Hoe eerder het 
gerealiseerd zou worden hoe beter, wij hebben namelijk genoeg ideeën op de plank liggen 
voor de invulling van dit gebouw en zijn ook bereid om daar de handen voor uit de mouwen 
te steken.

Deze klankbordsessies zijn inmiddels ruim een jaar geleden geweest, Inmiddels zijn er sinds 
2019 al vele klankbordsessies geweest en wij als jeugd snappen niet dat er op dit moment 
nog niet is begonnen met de bouw van ons nieuwe Dorpshuus. Aan de inzet van de 
vrijwilligers die dit plan proberen te realiseren kan het in ieder geval niet liggen. Ik zelf heb 
enorm veel bewondering hoe de dorpsraad en verschillende werkgroepen zich inzet voor dit 
project. En ook is er vanuit het dorp zelf voldoende initiatief getoond, want toen het ons te 
lang duurde hebben wij alvast de kerk aangekocht. 
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Om onze noodkreet kort samen te vatten:
Wij als toekomst van Vierlingsbeek zijn erg bang dat wanneer dit plan niet door gaat het ten 
koste gaat van de leefbaarheid in Vierlingsbeek. De directe gevolgen hiervan hoeven wij 
jullie niet uit te leggen. En voor zover ik weet is het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om de leefbaarheidsvoorzieningen in dorpen te ondersteunen, maar hier hebben 
wij bij ons nieuwe dorpshuis nog weinig van gemerkt. Telkens komen er nieuwe vragen, 
twijfels en eisen waar de dorpsraad en verschillende werkgroepen de handen aan vol 
hebben gehad.

Wij vragen aan de gemeente Boxmeer om te stoppen met uitstellen, ik heb vroeger altijd 
geleerd van uitstel komt afstel. Gemeente Boxmeer, Hak de knoop door! Vierlingsbeek heeft 
er alles aan gedaan om dit project tot een succes te maken. Het is nu aan de gemeente om 
de zelfde bereidheid te laten zien en groen licht te geven en Vierlingsbeek te vertrouwen dat 
het goed komt.


