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1. Inleiding 

De vitaliteit van de kern Vierlingsbeek is van groot belang voor het woon- en leefgenot van haar be-

woners. Als we het hebben over vitaliteit dan gaat het over prettig wonen en leven. Voldoende voor-

zieningen, een goed en passend woningaanbod maar ook het voor elkaar zorgdragen als bewoners zijn 

hier voorbeelden van.  

 

Vierlingsbeek wordt gekenmerkt als een levendige kern waar mensen voor elkaar en elkaars voorzie-

ningen (bijvoorbeeld de bibliotheek) opkomen. Het rijke verenigingsleven, de functie die zij vervult 

voor andere kernen wat betreft het voorzieningenniveau en de landelijke ligging zijn een aantal punten 

die Vierlingsbeek zo aantrekkelijk maakt. Op dit moment zijn er echter verschillende ontwikkelingen 

waardoor de vitaliteit onder druk kan komen te staan. Het wegtrekken van jongeren, een toenemende 

zorgvraag onder ouderen en een verschraling van het voorzieningenniveau zijn hier voorbeelden van. 

Dit tegen de achtergrond van bezuinigingen bij diverse maatschappelijke instanties, een terugtredende 

overheid en een veranderende samenstelling van de bevolking. 

 

Om de kracht van Vierlingsbeek te benutten, en tegelijkertijd de vraagstukken die op ons afkomen in 

onderlinge samenhang op te pakken, zetten we samen de schouders onder een dorpsplan.  

 

Dit dorpsplan is gericht op concrete activiteiten voor de korte termijn en gericht op hetgeen wat rea-

listisch en nodig is voor de aankomende jaren. In dit licht is op 18 april en 19 september een sessie 

met bewoners georganiseerd, als onderdeel van de integrale aanpak die door Wonen Vierlingsbeek 

samen met de gemeente Boxmeer en zorgorganisatie Pantein in het voorjaar van 2013 is opgezet. 

Het doel: met eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondersteund vanuit professionals komen 

tot een dorpsvisie met concrete acties voor de komende vier jaar. 

 

Verantwoordelijk burgerschap 

Met deze opzet wordt een bewust appel gedaan op ‘verantwoordelijk burgerschap’. De bewoners zijn 

aan zet om actie te ondernemen en kansen te verzilveren om de vitaliteit te versterken. Professionals 

ondersteunen daar waar nodig en helpen de bewoners om goede ideeën en acties tot uitvoer te bren-

gen. Dit betekent dat niet het aanbod, maar de vraag vanuit Vierlingsbeek leidend is voor een geza-

menlijke succesvolle aanpak. Op deze manier wordt het voortouw gegeven aan de bewoner(s). 

 

Opzet 

Het dorpsplan zoals dit voor u ligt is het resultaat van deze aanpak, waar vanuit gezamenlijke verant-

woordelijkheid: 

 op korte en kernachtige wijze de huidige situatie van Vierlingsbeek is beschreven en in beeld ge-

bracht (hoofdstuk 2); 

 de gewenste situatie aan de hand van de kaart is beschreven (hoofdstuk 3), en; 

 deze is vertaald naar de te nemen stappen, inclusief te nemen verantwoordelijkheid (hoofdstuk 4). 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de evaluatie beschreven, inclusief de wijze waarop de acties worden ge-

monitord. 
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2. Huidige situatie Vierlingsbeek 

Vierlingsbeek is gelegen tussen de kernen Groeningen en Maashees en telt 

meer dan 2.600 inwoners en meer dan 1.000 woonadressen (per  

1 januari 2013). Prominent in het dorp staan twee kerken, de  

Sint-Laurentiuskerk en het Koningskerkje. Deze laatste doet tegenwoordig 

dienst als cultureel centrum en trouwlocatie. Verder zijn er nog restanten van 

twee voormalig kastelen in het dorp aanwezig. 

 
Vierlingsbeek ligt slechts enkele honderden meters verwijderd van de Maas en 

grenst aan het natuurgebied de Maasheggen. Door en om het dorp heen liggen 

enkele fietsroutes en het Pieterpad loopt langs het dorp. Samen met de ligging 

nabij Boxmeer en de goede ontsluiting, zowel over de weg (A73) als het spoor 

(spoorlijn Nijmegen–Venlo), maakt dit Vierlingsbeek tot een geliefd dorp. 

 

Bevolkingsopbouw en woningbezit 
De huidige bevolkingsopbouw van Vierlingsbeek en Groeningen en eigendomssituatie van het woning-

bezit in Vierlingsbeek en Groeningen zijn als volgt verdeeld1: 

Bron: CBS (2012) 

 
Uit de figuren is af te leiden dat bijna de helft van de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen (46%) 

45 jaar of ouder is, waarvan 12% 65 jaar of ouder. Het aandeel huishoudens met kinderen en zonder 

kinderen is respectievelijk 45% en 34%. Het aandeel éénpersoonshuishoudens is 21%. De verwachting 

is dat met de vergrijzing het aandeel 65-plussers, en daarmee ook het aandeel een- en tweepersoons-

huishoudens zonder kinderen zal toenemen.  

 

Waar het gaat om de woningmarkt kennen Vierlingsbeek en Groeningen een verhouding van  

76% koopwoningen, tegenover 23% huurwoningen. Dit percentage huurwoningen kan opgesplitst 

worden in 5% bezit van overige verhuurders en 19% bezit van Wonen Vierlingsbeek. 

 
Wonen Vierlingsbeek verhuurt op dit moment 208 woningen in het Vierlingsbeek, 1 zorgwoning en  
3 eenheden in het zorgcentrum.  

                                      
1 Op basis van de data in Statline (CBS, 2012), is het niet mogelijk de cijfers voor Groeningen en Vierlingsbeek apart weer te geven. 
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Kansen en bedreigingen 
Op 18 april en 19 september is een bijeenkomst georganiseerd waarin bewoners voor de komende 

jaren hebben gekeken naar de: 

 

 Kansen: wat zijn de sterke punten van Vierlingsbeek en hoe deze in te zetten om de komende 

jaren de vitaliteit van de kern te versterken? 

 Bedreigingen: wat zijn de ontwikkelingen die de vitaliteit van Vierlingsbeek als dorp onder druk 

zetten en waarop actie moet worden ondernomen.  

 

Dit heeft het volgende beeld opgeleverd: 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Voorzieningen 

 De krachten bundelen van verschillende 

voorzieningen zorgt ervoor dat je sterker 

staat; bijvoorbeeld kerk, school en  

Joffershof.  

 Samenwerking tussen basisonderwijs, bui-

tenschoolse opvang, naschoolse activiteiten 

en voorschoolse voorzieningen. 

 In het dorp is voldoende bedrijvigheid. De 

kleinere ondernemer verdwijnt wel, maar er 

zijn een aantal sterke grotere ondernemers. 

Wonen 

 Er zijn meer dan voldoende locaties voor 

woningbouw. Vraag is waar behoefte aan is? 

 Er is een eerste informatiebijeenkomst voor 

een CPO-project georganiseerd waar veel be-

langstelling voor was. Dit biedt ook kansen 

voor betaalbare woningen (voor starters). 

Zorg 

 In het dorp is een zorgcentrum/steunpunt 

(Merlet) waarin ook een huisarts, tandarts en 

fysiotherapeut zijn gevestigd. Daaromheen 

zijn seniorenwoningen geclusterd. 

Verenigingsleven 

 Vierlingsbeek kent vele verenigingen die van 

allerlei soorten activiteiten organiseren, zo-

wel voor de vereniging zelf als voor het dorp. 

Recreatie 

 Vierlingsbeek is gelegen vlak bij de Maas en 

aan de rand van natuurgebied Maasheggen 

en is geliefd als wandel- en fietsgebied.  

 Op dit moment heeft een werkgroep het 

initiatief genomen om het Land van Cuijk op 

de kaart te zetten als recreatiegebied. 

Mobiliteit 

 Vierlingsbeek is goed bereikbaar middels 

diverse vervoersvormen; auto (snelweg), 

trein (station) en de buurtbus. 

Voorzieningen 

 De kerk staat onder druk als gevolg van het 

teruglopen van het aantal kerkgangers. 

 Concordia is bij grotere (verenigings) 

activiteiten een gewilde locatie. Er is onze-

kerheid wat er gebeurt nu verplichtingen van 

eigenaar ten opzichte van gemeente zijn af-

gelopen.  

Wonen 

 Er is behoefte aan starterswoningen, zowel in 

de koop- als huursector.  

 De vraag is of woningen voldoende aanpas-

baar zijn om bewoners in staat te stellen zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.  

Zorg 

 Mantelzorg met ondersteuning vanuit vrijwil-

ligers wordt de komende jaren steeds be-

langrijker, dit moet lokaal georganiseerd 

worden maar de vraag is hoe en wie hierin 

de regie pakt. 

 Weinig continuïteit in dagbestedingsactivitei-

ten zorgcentrum Merlet (zowel kwalitatief als 

kwantitatief). 

Verenigingsleven 

 Het vinden van vrijwilligers wordt steeds 

lastiger, zeker voor structurele activiteiten. 

Tevens zien we dat vaak dezelfde mensen als 

vrijwilliger actief zijn. 
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Bovenstaande tabel laat zien dat Vierlingsbeek volop kansen heeft om de komende jaren op door te 

pakken. Er ligt een belangrijke uitdaging op het terrein van voorzieningen. Zo is er onzekerheid over 

het voortbestaan van de kerk (al lijkt er voorlopig geen sprake van sluiting te zijn) en wat er met  

Concordia gaat gebeuren nu de verplichtingen van de eigenaar ten opzichte van de gemeente zijn af-

gelopen. Tegelijkertijd zien we dat er voldoende bedrijvigheid is in het dorp en er een kans ligt door de 

krachten van diverse voorzieningen te gaan bundelen. Voorkomen moet worden dat voorzieningen met 

elkaar gaan ‘concurreren’.  

 

Een andere uitdaging ligt er op het terrein van de zorg. Hier speelt met name de vraag rond mantel-

zorg en het organiseren van een netwerk wat hierin extra ondersteuning biedt waar dit mogelijk is.  

 

Op het terrein van wonen zijn er in het totale aanbod voldoende locaties voorhanden in het dorp. De 

vraag is echter waar de behoefte daadwerkelijk ligt voor de komende jaren (doelgroep/prijssegment). 

Voor starters is het van belang dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Een andere vraag is of met 

het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen de woningen voldoende aanpasbaar zijn om dit 

mogelijk te maken. 

 

Op onderstaande kaart zijn de bovengenoemde kansen (groen) en bedreigingen (rood) aangegeven, 

en is daarmee een samenvattend resultaat van de gemaakte kaarten van de bewoners.  
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3. Vitaal Vierlingsbeek 

Als we met een realistische bril op maximaal vijf jaar vooruit kijken dan zien we dat voor Vierlingsbeek 

als vitale leefgemeenschap de volgende acties in gang zijn gezet: 

 

 Er wordt door de gemeente Boxmeer en dorpsraad een rondetafel-

gesprek georganiseerd over het komen tot één multifunctionele accom-

modatie in Vierlingsbeek die dienst doet als gemeenschapshuis en te-

vens een plek is waar verenigingen terecht kunnen. 

 De wens is om vanuit het gemeenschapshuis ook een netwerk voor bur-

gerinitiatieven te organiseren en coördineren, waarin vragen op het ter-

rein van zorg en welzijn bij de juiste mensen (en met ondersteuning van 

professionals) worden uitgezet.  

 De mogelijkheid om de kerk ook in te zetten voor culturele activiteiten 

die in het dorp plaatsvinden wordt onderzocht. Dit levert geld en draag-

vlak op. Daarbij rekening houdend met activiteiten in het Koningskerkje. 

 Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor een multidisciplinair 

onderwijs-/opvangcentrum voor kinderen van 0-12 jaar (1 locatie). 

 

 Het is belangrijk dat er voldoende woningen voor zowel starters als ou-

deren zijn in Vierlingsbeek: 

- De mogelijkheid om betaalbare huurwoningen (voor starters) te 

bouwen wordt uitgewerkt indien blijkt dat hier vraag naar is.  

- Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan seniorenwoningen in 

Vierlingsbeek. Is er behoefte aan nieuwe woningen dan worden deze 

gesitueerd rondom Merlet in verband met het aanwezige steunpunt. 

- Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om met korting op 

de grondprijs de bouw een extra impuls te geven.  

 

 Gekeken wordt of het mogelijk is het aantal activiteiten dat in Merlet 

wordt georganiseerd, afhankelijk van de behoefte, uit te breiden. Te-

vens wordt nagegaan of het steunpunt daarnaast als centraal punt kan 

dienen waar ouderen met vragen over zorg, dagopvang en dagbeste-

ding terecht kunnen. Ook worden de mogelijkheden voor dagbesteding 

in de Joffershof onderzocht. 

 

 De dorpsraad onderzoekt de mogelijkheden om een welkomstpakket 

samen te stellen voor nieuwe inwoners van het dorp. In dit pakket 

komt onder andere aan bod wat er allemaal te doen is in het dorp (ver-

enigingen et cetera) en wordt stilgestaan bij de inzet in/voor het dorp 

en een oproep gedaan om ook actief te worden. 

 

 
  

Voorzieningen 

Wonen 

Zorg 

Recreatie 
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Met het in gang zetten van deze acties wordt onderzocht in hoeverre er een impuls te geven is aan de 

vitaliteit van Vierlingsbeek. Het uitgangspunt is dat door de bewoners zoveel zelf wordt opgepakt en 

professionals hier ondersteuning aan bieden.  

 

 

 Begin 2014 wordt er door de dorpsraad samen met Wonen  

Vierlingsbeek, Pantein en de gemeente een dorpsavond georganiseerd. 

Op deze avond wordt het dorpsplan gepresenteerd, evenals de reeds 

ingezette acties (en voortgang). Het dorp, gebruikmakend van de pro-

fessie van partners, wordt gevraagd mee te helpen/denken bij de uit-

werking/uitvoering. Deze avond dient als hét startpunt om als dorp de 

schouders eronder te zetten. Centraal thema is dan ook “de toekomst 

van Vierlingsbeek en u”. 

 
Het samenhangend pakket van maatregelen op het terrein van voorzieningen, wonen, zorg en recrea-

tie ziet er op de kaart als volgt uit: 

 

 

 

 

  

Overig 
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4. Actieprogramma 

 

Bovenstaande acties vertalen zich in het volgende actieprogramma. Per onderwerp en actie is de trek-

ker benoemd. In de meeste gevallen is dit de dorpsraad. Zoals besproken op 18 april vervult de dorps-

raad een belangrijke coördinerende rol. Zij zet uit en bewaakt en kan daarnaast makkelijk en snel 

schakelen tussen inwoners en professionals. Dit betekent niet dat de dorpsraad zelf alle acties oppakt 

maar zij maakt, bijvoorbeeld met de inrichting van werkgroepen, bewoners medeverantwoordelijk.  

 

  

Nr. Onderwerp Acties Trekker 

1. Multifunctionele accommoda-

tie 

Er wordt door de gemeente Boxmeer en dorps-

raad een rondetafelgesprek georganiseerd over 

het komen tot één multifunctionele accommoda-

tie in Vierlingsbeek die dienst doet als gemeen-

schapshuis en tevens een plek is waar verenigin-

gen terecht kunnen. Diverse betrokken partners 

worden hiervoor uitgenodigd (onder andere  

Concordia, Joffershof, Gryphus).  

 

In een later stadium wordt ook het vraagstuk 

rondom het organiseren van een netwerk burger-

initiatieven hier opgepakt. 

Dorpsraad samen 

met gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep: ge-

meenschapshuis 

2. De kerk als locatie inzetten voor 

culturele activiteiten 

De parochie en dorpsraad gaan op zoek naar 

mogelijkheden om de kerk breder in te zetten. 

Dorpsraad samen 

met parochie 

 

Werkgroep: ge-

meenschapshuis 

3. Multidisciplinair onderwijs-/ 

opvangcentrum 

De basisschool onderzoekt samen met haar part-

ners (onder andere BSO/kinderdagverblijf en 

peuterspeelzaal) wat de mogelijkheden zijn voor 

een multidisciplinair onderwijs-/opvangcentrum 

voor kinderen van 0-12 jaar. 

Basisschool 

 

 

Werkgroep: kind-

centrum 

4. Bouwen van betaalbare wo-

ningen 

 

 

Er wordt onderzocht door de dorpsraad wat de 

daadwerkelijke behoefte is om op locaties als 

Soetendaal/Kremers betaalbare huurwoningen 

voor starters te bouwen. Bij behoefte treedt de 

dorpsraad in overleg met Wonen Vierlingsbeek. 

Dorpsraad 

 

 

 

Werkgroep: wo-

nen 

5. Seniorenwoningen rondom 

Merlet 

 

 

Mede naar aanleiding van de informatieavond en 

op initiatief van de dorpsraad onderzoeken  

Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer 

de behoefte aan seniorenwoningen. Eventuele 

plannen worden geconcentreerd rondom Merlet. 

Dorpsraad samen 

met Wonen Vier-

lingsbeek en ge-

meente Boxmeer 

 

Werkgroep: wo-

nen 

6. Uitbreiden dagbestedingsacti-

viteiten 

De dorpsraad onderzoekt in samenwerking met 

Pantein wat de behoefte is en mogelijkheden zijn 

om de activiteiten in Merlet uit te breiden. De 

mogelijkheid voor dagbestedingsactiviteiten in de 

Joffershof wordt hierbij ook meegenomen. 

Dorpsraad samen 

met Pantein 

 

Werkgroep: dag-

besteding 
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Volgordelijkheid acties 

De voorgestelde acties kunnen op verschillende momenten of tegelijkertijd worden opgestart. Belang-

rijk is wel dat bijvoorbeeld het in kaart brengen van behoeften, vooraf gaat aan het daadwerkelijk in-

spelen op deze behoefte. Verder is het van belang om acties zodanig te plannen, dat ze goed zijn uit te 

voeren en er geen overbelasting (bijvoorbeeld van de dorpsraad) plaatsvindt.  

 

Op 19 september is er een aantal werkgroepen in het leven geroepen om de diverse acties op te gaan 

pakken. Iedere werkgroep pakt een of meer acties op en presenteert de voortgang hiervan tijdens de 

dorpsavond. In de bijlage zijn de werkgroepen en de leden van de werkgroepen terug te vinden. 

 

Overigens kunnen door de tijd heen acties worden geschrapt, doordat deze niet haalbaar of niet meer 

nodig zijn, en kunnen er nieuwe acties voor in de plaats komen. Het voorgestelde actieprogramma is 

dan ook geen blauwdruk, maar wordt halfjaarlijks kritisch onder de loep genomen (zie hoofdstuk 5).  

 

  

7. Welkomstpakket nieuwe in-

woners maken 

Welkomstpakket om nieuwe inwoners een indruk 

te geven van het dorp (verenigingen, activiteiten, 

et cetera) en een oproep te doen voor inzet bij 

activiteiten et cetera. Dorpsraad neemt initiatief. 

Dorpsraad 

 

Werkgroep: wel-

komstpakket 

8. Dorpsavond Dorpsraad organiseert een avond waar het 

dorpsplan wordt gepresenteerd en waar met 

aanwezigheid van de professionals het dorp 

wordt gevraagd mee te helpen/denken. Deze 

avond dient als hét startpunt om als dorp de 

schouders eronder te zetten. Centraal thema is 

dan ook “de toekomst van Vierlingsbeek en u”. 

Dorpsraad 
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5. Evaluatie 
 

Gelet op de voortgang en het commitment van zowel de bewoners (vertegenwoordigd in de dorps-

raad), Wonen Vierlingsbeek, de gemeente Boxmeer en Pantein is het van belang dat voor de eerstko-

mende periode er halfjaarlijks wordt geëvalueerd. Deze evaluatie heeft als doel om: 

 

 de voortgang van in gang gezette acties te monitoren; 

 (nog) niet in gang gezette acties verder voor te bereiden dan wel te stimuleren; 

 waar wijzigingen zich voordoen en/of acties niet haalbaar zijn dit tijdig met elkaar te bespreken.  

 

De evaluatie vindt plaats aan de tafel van de dorpsraad waarbij Pantein, Wonen Vierlingbeek en  

gemeente een onderdeel vormen van de reguliere agenda. De evaluatie voor het dorpsplan van  

Vierlingsbeek vindt plaats in de Joffershof te Vierlingsbeek. Voor 2014 zijn de evaluaties als volgt: 

 

Data evaluatie: 

 April 2014 

 September 2014 

 

Het dorpsplan, een ‘levend’ document 

Belangrijk hierbij is dat dit dorpsplan een ‘levend’ document is. Indien noodzakelijk moeten acties ge-

schrapt of toegevoegd kunnen worden aan het plan. Bijvoorbeeld omdat er na onderzoek geen behoef-

te blijkt te zijn of een bepaalde ontwikkeling vraagt om het toevoegen van een nieuwe actie. De ver-

antwoordelijkheid om de aanzet te geven en acties voor te bereiden ligt bij de inwoners van  

Vierlingsbeek zelf. De dorpsraad verzorgt de coördinatie omdat zij veelal de juiste personen in het dorp 

weet te vinden en deze kan aanspreken. Daarnaast kan zij vragen uitzetten bij de diverse professione-

le partners zoals de gemeente Boxmeer, zorgorganisatie Pantein en Wonen Vierlingsbeek. 

 

Betrokkenheid partners 

De nu betrokken partijen Wonen Vierlingsbeek, Pantein en de gemeente hebben samen met de bewo-

ners de aanzet voor dit dorpsplan gegeven. Deze partners zullen dan ook samen met de bewoners het 

voortouw nemen om acties voor elkaar te krijgen. Mede ingegeven door de vraag die leidend is kan de 

inzet echter breder liggen dan alleen bij deze partners. En dit heeft voordelen. Zo brengt elke partner 

die direct betrokken is bij de vitaliteit van Vierlingsbeek andere kennis en kunde in, en kan een bijdra-

ge leveren in het oppakken van vraagstukken samen met bewoners. Wonen Vierlingsbeek, Pantein en 

de gemeente zullen zich dan ook inzetten om indien nodig vanuit het eigen netwerk vragen van bewo-

ners te verbinden aan de benodigde expertise. 
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Bijlage 1  

CONCEPT – NOG NADER UIT TE WERKEN 

 
Werkgroepen naar aanleiding van dorpsontwikkelingsplan 

De werkgroep moet de onderstaande eerste acties verder uitwerken, hier kan ook uitrollen dat de acties veranderd 

worden door punten toe te voegen en/of weg te halen. Door voortschrijdend inzicht/kennis die de werkgroep gaat 

vergaren kan het zijn dat acties ook daarna blijven veranderen. Acties wel duidelijk noteren en per actie een datum 

toevoegen waarop de werkgroep deze actie voltooit denkt te hebben. De actielijst met datums terugkoppelen aan 

de Dorpsraad zodat die het totaal overzicht met betrekking tot acties dorpsontwikkelingsplan bij kunnen houden. 

Op enkele dorpsraadvergaderingen zullen de acties met betrekking tot dorpsontwikkelingsplan worden doorgeno-

men. Per werkgroep moet er dan dus minimaal een afgevaardigde aanwezig zijn om namens die werkgroep de 

voortgang per actie weer te geven. 

 

Werkgroep: gemeenschapshuis 

Werkgroep bestaat uit: 

- Ondernemersvereniging: Piet Verbeeten 

- Dorpsraad en Bibliotheek: Juul de Bont 

- Joffershof: Hanny Willems 

- JOC: naam nog niet bekend 

- Concordia: Jan Nillesen 

- Kerk: naam nog niet bekend 

- Jongeren: Tim Reefs en Peter Rijnen 

 

Acties: 

- Welke verenigingen/groepen maken gebruik van gemeenschapshuis 

- Welke verenigingen/groepen zouden wellicht gebruik willen maken van gemeenschapshuis, maar kunnen dat 

nu om bepaalde redenen niet (grote zaal (harmonie), JOC, et cetera) 

- Wat zou realistisch gezien ideale kenmerken zijn van een gemeenschapshuis waarmee Vierlingsbeek de ko-

mende 20 jaar mee vooruit kan. 

- Wat zouden mogelijke ideeën zijn om het ideale gemeenschapshuis scenario voor elkaar te krijgen. Een locatie 

of meerder, welke locaties 

- Wat is het effect van de ideeën op de locaties: Joffershof, Kerk, JOC en Concordia 

Als deze acties gereed zijn kan met diverse partijen waaronder ook de gemeente bekeken worden of de ideeën 

haalbaar zijn (ook financieel). 

 

Werkgroep: kindcentrum 

Werkgroep bestaat uit: 

- School: Henny Cremers 

- Spring: naam nog niet bekend 

- Peuterspeelzaal: naam nog niet bekend 

 

Acties: 

- Wat zijn huidige trends en veranderingen waarmee een ieder rondom een kindcentrum mee te maken heeft of 

gaat krijgen 

- Wat is het effect van die trends/veranderingen 

- Wat zouden mogelijke ideeën zijn om alle voorzieningen rondom school en kindopvang op de langere termijn 

efficiënt en prettig voor kind, ouders, begeleiding, et cetera te blijven behouden. Bijvoorbeeld op 1 locatie sa-

menvoegen van basisschool, BSO, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 

Als deze acties gereed zijn kan met diverse partijen waaronder ook de gemeente bekeken worden of de ideeën 

haalbaar zijn (ook financieel). 
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Werkgroep: wonen 

Werkgroep bestaat uit: 

- Dorpsraad: Bram Verstegen 

- KBO: naam nog niet bekend 

- Starters: Koen Verstegen en Sander Eggenhuizen  

- Wonen Vierlingsbeek: Peter Verhoeven 

 

Acties: 

- Uitzoeken wat de daadwerkelijke behoefte is met betrekking tot starterswoningen in Vierlingsbeek 

- Uitzoeken wat de daadwerkelijke behoefte is met betrekking tot seniorenwoningen in Vierlingsbeek.  

- Wat zouden mogelijke ideeën zijn om de resultaten (werkelijke behoefte) ook werkelijk gerealiseerd te krijgen. 

Als deze acties gereed zijn kan met diverse partijen waaronder ook de gemeente bekeken worden of de ideeën 

haalbaar zijn (ook financieel). 

 

Werkgroep: dagbesteding en overige activiteiten voornamelijk voor de senioren doelgroep 

Werkgroep bestaat uit: 

- KBO: naam nog niet bekend 

- Pantein: naam nog niet bekend 

- SWOG (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer): naam nog niet bekend 

 

Acties: 

- In kaart brengen van huidige mogelijkheden dagbesteding en activiteiten in Vierlingsbeek en directe omgeving. 

- In kaart brengen wat de huidige behoefte is aan dagbesteding in Vierlingsbeek 

- Wat zijn huidige trends en veranderingen welke invloed hebben of gaan hebben op de vraag en aanbod van 

dagbesteding. 

- Wat zouden mogelijke ideeën zijn om de mogelijkheden m.b.t. dagbesteding uit te breiden. 

Als deze acties gereed zijn kan met diverse partijen waaronder ook de gemeente bekeken worden of de ideeën 

haalbaar zijn (ook financieel). 

 

Werkgroep: welkomstpakket 

Werkgroep bestaat uit: 

- Dorpsraad: Geert-Jan van Groenland en Huub Geurts 

- Margriet Verheijen 

- Ondernemersvereniging: naam nog niet bekend 

 

Acties: 

- In kaart brengen wat moet er allemaal in een welkomspakket zitten 

- Verzamelen van de informatie en dit in een mooie presentatie vorm gieten 

- Overleg met gemeente met betrekking tot mogelijkheden om welkomspakket ook aan ieder nieuw huishouden 

aan te bieden. (Wie gaat het welkomspakket overhandigen, hoe komt die persoon/instantie aan gegevens waar 

en wanneer er een nieuw huishouden in Vierlingsbeek komt.) 

- Hoe kan ervoor gezorgd worden dat het welkomspakket ook op de lange termijn actueel blijft en dat er wel-

komspakketten beschikbaar zijn op het moment dat er een nieuw huishouden in Vierlingsbeek komt 

 

 

 

 

 


