Notulen Dorpsraad Groeningen
9 februari 2015
Aanwezig: Moniek, Diny, Maike
Afwezig: Jill, Rianne, Tonny,
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Helaas zat er geen bijlage bij de mail waarin de notulen zou staan. Tonny, graag nogmaals mailen!
2. Financieel overzicht 2014
Het financieel verslag doorgelopen met de aanwezigen in de vergadering: ziet er keurig uit!
Er zijn verschillende bedragen gelabeld voor activiteiten/ vaste uitgaven.
Moniek mailt het financieel verslag naar Willem.
3. CPO
De geplande vergadering is niet doorgegaan. De subsidie is inmiddels aangevraagd.
Het is zaak het CPO goed op te pakken: bouwers hebben behoefte aan duidelijkheid. Komt de
volgende vergadering op de agenda.
4. 70 jaar leven in vrijheid
Er is al veel geregeld: de posters en uitnodigingen zullen snel klaar zijn, geluid en DJ zijn geregeld,
de gastvrouw is geregeld, het programma is ingevuld.
De uitnodigingen worden door de DR huis aan huis in de bus gedaan, met daarbij een uitnodiging
voor de kinderen om te helpen met de aankleding van de zaal.
5. college bezoek 13 april
Het college wordt verwacht op de parkeerplaats van De Zandpoort, waarna we gezamenlijk naar de
kelder lopen, een korte rondleiding krijgen, soep met broodjes eten en informeel zaken kunnen
bespreken. Na het eten is er gelegenheid om de collectie uitgebreider te kunnen bekijken.
6. Buurtkracht 2 maart Vortum Mullem
De avond op 2 maart gaat niet door, deze is verzet naar 13 april. Aangezien Groeningen dan het
College op bezoek heeft, neemt Moniek contact op met Marlies Ekelmans om haar te vragen op 11
mei of 8 juni aan te sluiten bij de DR. Moniek mailt ook naar Peter van Bree dat wij de 13de niet
aanwezig zullen zijn.

7. AED Bericht vanuit de gemeente:
Vanuit de gemeente is de vraag, nav het partneroverleg in november jl, hoeveel AED’s er zijn in
Groeningen en van welk merk, om te kunnen inventariseren of er gezamenlijk met alle dorpen eea
mogelijk is in beheer, opleiding en/ of onderhoud.
8. Carnaval:
Kado voor het boerenbruidspaar is geregeld.
9. ingekomen post:
-DOE- budgetten, ter kennisgeving aangenomen
-Gemeente Bergen: Maaspark Well, over natuurpark icm Maas en overstroming, toerisme en
recreatie
-Concept Beleidsnota Buitengebied: wat de DR betreft geen op- of aanmerkingen
-Bijeenkomst WMO transitie: met wat vertraging gaat de eerste bijeenkomst in het eerste kwartaal
van dit jaar gepland worden. Tzt krijgt de DR een uitnodiging
-Aankondiging Dorpen Derby 2015.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Maike: Op Hemelvaartsdag wordt er een Symphonica in Sporto activiteit georganiseerd door het
gilde en Volharding. Even afwachten wat er precies georganiseerd wordt om dan te beslissen wat
de DR doet met de jaarlijkse dorpsdag. Wordt op terug gekomen.

