Inspreken commissie vergadering 5 oktober
Raadsleden, commissieleden, andere toehoorders. Fijn dat ik mag inspreken op dit agenda item
Ik ben Sjaak Verstegen, bestuurslid van Stichting Laurentius Vierlingsbeek (die dus het kerkgebouw
heeft gekocht), zit in de MFA kerncommissie, die jullie voorzien heeft van al de plannen en rapporten
incl de gevraagde antwoorden, zit al jaren in de dorpsraad, ben erg betrokken bij wel en wee van
Vierlingsbeek. Ik spreek hier niet namens genoemde clubs maar op persoonlijke titel.
Ik start met de kernpunten uit mijn betoog en licht dit dan nader toe:
Kernpunten
Gemeenschap heeft kerkgebouw gekocht dus gemeente hoeft niet in te investeren in aankoop
gebouw
Vierlingsbeek is niet één:
Status aparte opheffen van Gryphus heeft kwaad bloed gezet binnen het dorp, heeft
onrust gezaaid, heeft dorp verdeeld
Het KBO bestuur is, met niet altijd redelijke argumenten, in verzet. Andere 39
verenigingen staan wel achter het plan
Concordia wordt zeker verkocht, medio 2022 zitten we zonder grote zaal
Alle MFA’s in de huidige gemeente, worden financieel ondersteund door gemeente
Herindeling is geen reden/argument om nu niet groen licht te geven
Als jonge Vierlingsbeekse senior, gaat mij dus de leefbaarheid van het dorp aan het hart. We zullen nu
en in de toekomst alle zeilen moeten bijzetten om de dorpen leefbaar te behouden. Het voorzieningen
niveau is zeer belangrijk. Voorzieningen in vormen van verenigingen maar ook in faciliteiten, het
kunnen blijven ontmoeten.
De kerk. Wij hebben het verwijt gekregen waarom de kerk nooit voor € 1 is aangekocht. Dat was wel
ons bod, wij kopen de kerk voor € 1 en de parochie is af van alle financiële lasten als belastingen,
verzekering, onderhoud, energiekosten, etc. De parochie wilde er niets van weten, geen sprake van!.
Uiteindelijk hebben we, door bemiddeling en tussenkomst van de bisschop, de kerk kunnen kopen voor
€300.000. Dit geld is bijeengebracht door uitgifte van obligaties. Ons doel, het gebouw voor de
gemeenschap Vierlingsbeek / Groeningen te behouden en dienstbaar te maken aan de gemeenschap,
is hiermee geslaagd.
Los van de aankoop van de kerk, komt meer en meer de behoefte boven water dat Vierlingsbeek (en
misschien ook Groeningen) een toekomst bestending MFA nodig heeft, waar we 30-40 jaar mee verder
kunnen. (met tevens een stip op de horizon gezien overige noodzakelijkheden). Bureau Laride doet
onderzoek met als conclusie, financieel alsook qua locatie alsook de ophanden zijn verkoop van
Concordia, is de kerk het beste gebouw op de beste plek. Dit is voorgelegd aan Vierlingsbeek en met
veel instemming ontvangen. De uitkomst van het onderzoek is door gegeven aan de gemeente voor de
begrotingsbehandeling vorig jaar, maar hier is niets mee gedaan.
In april jl is het Laride rapport voorgelegd aan uw Raad. Met een lijst van, vaak onrealistische, eisen en
voorwaarden, werd Vierlingsbeek terug gestuurd in haar hok en vóór juli jongstleden moesten de
antwoorden er liggen!. Een van de voorwaarden, wat heel veel kwaad bloed heeft gezet, was het
opheffen van de status aparte van JOC/Gryphus. Dit bracht onrust en tweespalt in het dorp. De
gemeente heeft deze zeer onrealistische en erg onnodige eis, ingezien en in juli ingetrokken. Het
kwaad, tweespalt in het dorp, is dan wel geschied, het dorp wordt hiermee aangezet tot verdeeldheid,
wat in den beginnen zeker zeker niet zo was. Het lijkt wel een vooropgesteld plan.
In juli opnieuw het MFA aan de orde. Uitkomst: nieuwe, andere voorwaarden en eisen, welke begin
september (vorige maand dus) moesten zijn beantwoord, om tijdig in gemeenteraad van 14 oktober te
hebben. Daar is, door weer heel hard werken door vele vrijwilligers, aan voldaan, met als uitkomst het
rapport wat nu voorligt.
In de gesprekken die wij met raad en gemeente mochten hebben, komt het gevoel naar boven dat
naar negatieve punten werd gezocht, niet zozeer in het rapport maar andere zaken zoals, niet alle
verenigingen staan achter rapport. We hebben met alle verenigingen in het dorp de plannen
besproken, gevraagd naar de wensen en verteld, na groen licht van de gemeente gaan we weer om de
tafel! Heel veel intentieverklaringen zijn ondertekend, neen dus niet 100%. Bestuur KBO verzet zich.

Hebben veel noten op hun zang. Als KBO lid heb ik gevraagd aan het bestuur om hun verzonden
brieven openbaar te maken, daar er geluiden van veel KBO leden waren, het niet met het bestuur eens
te zijn. Bestuur heeft categorisch geweigerd brieven te openbaren en leden te raadplegen
Waarom, beste raad, geeft u veel aandacht aan brieven, notities van één bestuur, die zeker niet de
mening verkondigen van alle leden, waarom worden zij er uitgelicht en niet de 39 andere
verenigingen.?
De vraag wordt gesteld, wat als Concordia niet wordt verkocht? Waarom wordt überhaupt deze vraag
gesteld?
Beste raad, ik heb mijn ongerief gespuid hoe ik het proces heb ervaren. Ik vond dat jullie hiervan
kennis moesten nemen. Maar nu
op volle snelheid Vooruit met de geit
Hier ligt een prachtig, eerlijk, een geweldig en zeer goed onderbouwd plan voor de toekomst van
Vierlingsbeek, incl, toekomstige ideeën van integratie basis school en mogelijk bouw van woningen.
Neem een rationele beslissing op basis van het rapport, niet op basis van partijpolitiek, wat die ook
mogen zijn. Zie geen beren op de weg. De beer Concordia is er niet. Concordia wordt verkocht en dus
moet Vierlingsbeek een grote zaal krijgen. Ons plan geeft de oplossing.
De beer KBO. Met de KBO, daar komen we straks, als reëele mensen, zeker uit. Wij zullen straks
moeten zorgen voor markt conforme prijzen, zoals deze door andere MFA in de omgevingen worden
gehanteerd, simpel anders komt er niemand en hebben we geen bestaansrecht.. Dat is een opdracht
aan ons, hiervoor te zorgen. Al met al geen argument voor uw raad om geen gefundeerde beslissing te
nemen.
Wel wil ik niet onvermeld laten, geen enkel gemeenschapshuis kan zonder enige steun van de
gemeente, zijn eigen broek ophouden
Tenslotte, leg het besluit niet op bordje van de nieuwe gemeente. Dit hoeft niet en moeten we ook niet
willen, alleen al de tijd die er door heeel veel mensen weer in gestoken moeten worden. En we zitten
nog langer zonder grote zaal!.
Het is niet aan mij om te zeggen wat jullie moeten doen. Ik vraag alleen maar Raadleden neem een
verantwoorde, rationele, objectieve, beslissing, op basis van inhoud van het rapport. Geef het nu
prioriteit ( wij zitten medio 2022 zonder grote zaal), dan is het straks aan Land van Cuijk en Provincie,
om het verder uit te werken! Maar de verantwoordelijkheid, het besluit dient hier en nu door u
genomen te worden!
Resumé:
Gemeenschap heeft kerkgebouw gekocht. Kan MFA gebruik van maken.
Vierlingsbeek is wel één.
Gryphus heeft aangegeven graag mee te willen denken in opzet MFA
KBO heeft aangegeven, na groenlicht van de gemeente, graag te willen meedenken
Concordia is verkocht
Alle MFA’s worden financieel ondersteund door gemeente
De herindeling is juist de reden/ het argument om nu het groen licht te geven aan het plan.
Dankt voor uw aandacht

