
 

 

Update Durpshuus: ‘Doen ze het of doen ze het niet? ‘ 

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 5 oktober 2021 bespreekt de gemeenteraad van 

Boxmeer het raadsvoorstel wat door het college van BW is ingediend over het Durpshuus. In simpele 

woorden komt het er op neer dat het college van BW aan de raad adviseert om het hele dossier 

Durpshuus Vierlingsbeek over de verkiezingen heen te tillen en het op het bordje van de nieuwe 

gemeenteraad van het Land van Cuijk neer te leggen.  

 

Waarom dit advies van het college tot uitstel van beslissing?  

Het college van BW adviseert om geen jaarlijkse instandhoudingsbijdrage aan het Durpshuus van 

Vierlingsbeek te faciliteren. Hun argument: zij willen geen verschil maken t.o.v. andere dorpen en 

vooral niet over hun graf regeren.  

Kritische noot 1: Hanteren ze dit uitgangspunt bij alle dossiers en financiële  

                           besluiten die in de pre-fusie fase en nu tijdens de laatste raadsvergadering d.d 

                         . 14-10-2021 worden genomen? 

Kritische noot 2: Was het niet ditzelfde college wat ons in Juli ‘21 gevraagd heeft om z.s.m onze 

                           aanvraag te onderbouwen, zodat men hierover op 14 oktober 2021 een beslissing 

                           kon nemen en de nieuwe gemeente er niet mee op wilde zadelen?   

Wij hebben bovengenoemde instandhoudingsbijdrage in de exploitatie-begroting opgenomen zodat 

we de huren en consumptieprijzen voor de toekomstige gebruikers haalbaar en betaalbaar kunnen 

houden. Dit hebben we gedaan n.a.v. het beleidskader van de gemeente Boxmeer waarin staat 

vermeld dat de gemeente een voorwaardenscheppend en flankerend beleid voert t.a.v. 

gemeenschapsvoorzieningen. Blijkbaar heeft het college van BW hierover een andere visie. 

Onze reactie op het raadsvoorstel van College van BW 

Wij verwachten dat van uitstel, afstel komt wanneer dit dossier overgeheveld wordt naar de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk. We trekken dan als Vierlingsbeek en Groeningen aan het kortste eind 

omdat we dan één van de zoveel dorpen zijn. DIT MAG NIET GEBEUREN!!!!!  

We hebben dus middels een schrijven d.d. 27-9-2021 (zie dorpswebsite) de gemeenteraad nogmaals 

verzocht om onze aanvraag kritisch te bespreken en hebben hierin onze aanvraag afgestemd met het  

beleidskader van de gemeente Boxmeer.  

Op 30 september j.l. zijn we hierover met gemeenteraadsleden in gesprek gegaan in de 

Laurentiuskerk na een presentatie van de architect over onze plannen.  

 

Gunt de (laatste) gemeenteraad van Boxmeer ons een toekomstgericht Durpshuus? 

Tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis d.d. 5 oktober zullen diverse toekomstige 

gebruikers en/of betrokken inwoners inspreken om het belang van het Durpshuus Vierlingsbeek in de 

Laurentiuskerk te onderstrepen. De gemeenteraad van Boxmeer neemt tijdens de raadsvergadering 

van 14 oktober 2021 de uiteindelijke beslissing.  

Zowel de commissievergadering d.d. 5 oktober en de raadsvergadering d.d. 14 oktober zijn 

openbaar en vangen aan om 19.30 uur. Ze worden gehouden in de commissiekamer/raadszaal 

van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boxmeer. Ook kunt u de vergaderingen online 

volgen.  

 

Het nieuwe Durpshuus blijft een kwestie van dromen, denken, durven, doen en 

doorzetten!  

Voor vragen, reacties en info: www.durpshuus-vierlingsbeek.nl 
en Durpshuusvierlingsbeek@gmail.com  
We zijn ook te vinden op facebook en Instagram. 
Met vriendelijke groet 
Dorpsraad/KerngroepDurpshuus i.o. 
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