DORPSRAAD GROENINGEN.

Betreft: Notulen 12 januari 2014.
Aanwezig:

Maike Ebben, Tonny School, Diny van Dijk, Jill Hartjes, Rianne Jans,
Moniek Theunissen. Willem v.d. Rijdt. (gast)

Opening en welkom: Door Moniek. Notulen van 8 december worden goedgekeurd.
Moniek vraagt Tonny waarom de notulen van november nog niet op de
website staan. Tonny kijkt dit na.
CPO-gebeuren:

Staat allemaal in de steigers, willen andere belangstellenden informeren
over de vorderingen, en wel op 27 januari 2014 om half acht.
Tonny belt met Wiliam hierover en spreekt dit af.

70 jaar Leven in vrijheid: Moniek geeft uitleg, uiteenzetting wat er gaat gebeuren.
E.e.a. blijft nog een beetje geheim, wel werken Moniek en Maike in
samenwerking met Vincent Vervoort aan de uitnodigingen.
Wordt vervolgt.
Dorpsplan:

Zorg-enquette wordt opgezet en uitgewerkt door Rianne vanuit
Suriname. (waar Rianne enige op stage verblijft)
Deze wordt aangeleverd voor 9 maart 2014.

Gemeente Boxmeer: Thijn Daamen: Aankondigingsbeleid is zo dat voor de borden geen
vergunning nodig is. Moniek heeft hierover contakt gehad.
Plaatsen in Groeningen zijn bekend, door wie de borden worden
aangeleverd is nog onbekend.
Willem v.d.Rijdt informeert hierna, eigenlijk nog geen duidelijkheid
hierover.
Kerstboom 2014:

Evaluatie hierover, toch helaas wat vernielingen aangericht, overleggen
of er eventueel een mogelijkheid is een vaste kerstboom te planten.
Willem informeert naar de mogelijkheden.

Notaris/KvK:

Statuten kopieeren en aan iedereen ter inzage geven, ook aan
Willem v.d. Rijdt sturen, advies is zoveel mogelijk zo te laten.
Tonny stuurt dit rond via de mail.

Buurtkracht:

Energiegebruik bundelen via de dorpsraden, willen we dit vraagt
Nicolette Peters.
John Ebben uit Vortum-Mullem heeft hierover al contakt gehad met de
buurtkracht. (Marluus Ekelmans)

Carnavals-receptie: Op 24 januari vindt dit plaats, gaan we met zoveel mogelijk mensen
naar toe, ook omdat Jill dit jaar de prinses is natuurlijk.
Paasvuur:

- Hoe te werk gaan in 2015.
- Nieuwe opzet 2014 geen succes.
- Paascomite: A.Theunissen, Laurens van Dijk en Han Morsink.
- Wordt vervolgt.

Mededelingen en rondvraag: Uiteten wordt 4 april georganiseerd door Govert Ketelaars.
Maike maakt brief voor AED, komt via mail ter inzage.
Moniek houdt financieen nog even bij tot Rianne weer terug is uit
Suriname.
Einde vergadering 10.00 uur, volgende vergadering op 9 februari
2014 om 20.00 uur in De Zandpoort.

