DORPSRAAD GROENINGEN

Betreft:

Notulen 10 november 2015.

Aanwezig: Moniek Theunissen, Maike Thijssen, Diny van Dijck, Tonny School, Jill Hartjes,
Rianne Jans en als gastsprekers Arjan Eising van LVC-net (glasvezel)
en Ton Swinkels van VDB (vijf dorpenbelang) die wel eens wil horen wat er
zoal leeft in Groeningen, en Ate van Ballegoyen van Buurkracht (evaluatie)
Welkom: Moniek heet iedereen van harte welkom en speciaal Arjan Eising van LVC-net
(Land van Cuyk). Arjan komt e.e.a. uitleggen over het eventueel aanleggen van
een glasvezel netwerk in het Land van Cuijk en speciaal in de buitengebieden.
Hij legt uit wat de bedoeling is: de haalbaarheid van de netwerk om een betere
verbinding te hebben via een glasvezelnetwerk waarvoor een coöperatie wordt
opgericht waarbij vrijwilligers gevraagd wordt hiervoor een bedrage te leveren
om minimaal 45% van de 40.000 huizen in het Land van Cuijk als aansluiter
hiervoor enthousiast te maken: het wordt niet duurder wel veel beter vooral op
de langere termijn omdat het steeds drukke wordt op de digitale snelweg.
De Kick-off hiervan is op donderdag 12 november geweest. Tonny is hier naar
toe geweest, samen met Ton Swinkels en Bram Verstegen die namens
Vierlingsbeek hier zich voor gaan inzetten.
Als dorp besluiten we ons bij Vierlingsbeek aan te sluiten, hiervan is Ton
toevallig ook de coördinator. Wordt vervolgd!
Notulen:

Worden goedgekeurd!

Buurkracht: Ate van Ballegoyen evalueert de avond van 29 oktober, deze is goed bezocht:
30 bezoekers + de dorpsraad, 17 aanmeldingen gedaan op de website, proberen
we een goed vervolg aan te geven.
Ate laat energiestekkers achter met een warmtecamera voor het meten van
“lekken”in je isolatie van je woonhuis. (in bezit Maike)
Iedereen krijgt nog een brief om mensen te helpen naar de website van
Buurkracht te gaan en dit tot een succes te maken.
AED:

Brief voor herhalingscursus gaan de deur uit, zorgt Jill voor.

Kermis:

Evaluatie kermis: is goed verlopen zeker in vergelijking met andere dorpen.

Diversen:

Nog een evaluatie doen met de Vierlingsbeekse dorpsraad. (Maike)
Moniek: Mail gekregen om kerstmarkt te promoten.
Ev.t. vaste boom plaatsen voor kerstmis: Maike/Jill informeren hiernaar.
Volgende vergadering 14 december 20.00 uur in De Zandpoort.

