Notulen Dorpsraad Groeningen
14 maart 2016
Aanwezig: Jill Hartjes, Diny van Dijk, Rianne Jans, Moniek Drost, Maike Ebben
Later aanwezig: Tonny School
Afwezig: Martien Vervoort
1: Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Geen op- of aanmerkingen. Notulen wordt door Rianne naar de website
www.vierlingsbeek-groeningen.nl gestuurd.
2: Evaluatie Raadskaravaan
De raadsleden waren tevreden en wij zijn ook tevreden: het was gezellig maar ook met
goede inhoud en discussies: er zijn diverse punten aan de orde geweest en besproken.
Niet alleen punten die aandacht vragen, ook punten die goed gaan of goed opgepakt zijn.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
-Samenwerking met de gemeente, -Samenwerking met Vierlingsbeek in het algemeen,
-Bestrating Gildehoed, -Slecht wegdek Hultenhoek, -Verkeerssnelheid Groeningen,
-Verkeerssituatie Basisschool Laurentiushof (Vierlingsbeek), -De Zandpoort, -Subsidies
gemeente.
Er wordt een verslag van de avond gemaakt door mevr. Tet Rost van Tonningen.
Waar voor ons een puntje van aandacht ligt: als wij een vraag, opmerking of contact met
de gemeente hebben, in de correspondentie een datum noemen waar voor wij antwoord
verwachten. Mocht er op die datum geen antwoord zijn, moeten we druk op de ketel
houden.
Een eerste punt waarbij Moniek dit toe gaat passen is in het contact over het
wegonderhoud in de Hultenhoek en de Gildenhoed.
In plaats van de Raadskaravaan zal er in de toekomst de raadscarousel georganiseerd
worden door de gemeente.
3: Buurkracht

Moniek heeft contact gehad met Jos van Buurkracht. Neemt contact op om flyers te laten
maken voor de acties ‘spouwmuurisolatie’ en ‘zonnecollectoren’, die start eind april,
begin mei.

4: DR Vierlingsbeek
Moniek, Rianne en Maike zijn op 1 maart bij de DR in Vierlingsbeek geweest. De
volgende punten (van DR Vierlingsbeek) zijn besproken: -CPO- bouwen, -Aanvragen
‘subsidies’ (leefbaarheidsbudget) door verenigingen/ organisaties: Vierlingsbeek kan
eventueel ook aanvragen met Groeningen bespreken, en eventueel samen tot een bedrag
te komen. -LVCnet, (van DR Groeningen) - Buurkracht: ons enthousiasme uitgesproken
over Buurkracht en uitgelegd waarom wij dit opgepakt hebben.
Na deze gedachtewisseling met het bestuur zijn we nog aangesloten bij de reguliere
DR-vergadering.
5: LVCnet
Dit loopt.
6: Locatie aankondigings borden
De DR heeft geen plannen borden aan te schaffen. De locaties hoeven niet vermeld te
worden in het GIS-portaal. Moniek geeft dit door.
7: Betonbanden Groeningen
Moniek had dit al voorgelegd via de mail. Naar aanleiding van de reacties van de
DR-leden daarop laat Moniek de gemeente weten dat de betonranden tussen de weg en
het fietspad van de Groeningsestraat wat ons betreft moeten blijven liggen. Dit ivm de
verkeersveiligheid. Alleen bij Groeningsestraat 7 liggen 2 banden voor de oprit. Deze
kunnen weggehaald worden. Moniek geeft dit door.
8: Hemelvaartsdag
Op 5 mei organiseren we een Dorpsdag.
Maike maakt een brief.
Rianne en Jill verzorgen de middagactiviteit
Moniek, Maike en ... Regelen het eten
Tonny en Martien regelen en zetten de hekken.
Voorkeur gaat uit naar buiten eten! Met een vuurschaal, evt broodjes bakken voor de
kinderen, kinderknutsel-hoekje en dergelijke.
Voor de middagactiviteit en de bereiding van het eten vragen we hulp van inwoners via
het opgavestrookje.
9: Dorpsraad uitje
Verdere info en een datumvoorstel volgen.
10: Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Moniek: na de raadskaravaan tipte Johan Koelman (SP) het convenant nog eens na te
lezen. Moniek vraagt Govert en mailt ons het convenant, zodat iedereen het door kan
lezen en de volgende vergadering komt het op de agenda.
Verder tipte Johan nog om een jeugdraad op te richten. Hier over gesproken. Een
jeugdraad oprichten is nu nog een brug te ver, wel een middag organiseren waar we de
jeugd uit Groeningen uitnodigen om van hen te horen wat ze goed vinden, wat beter zou
kunnen en hoe ze de toekomst (van/ in Groeningen) zien. Rianne en Maike maken een
opzetje.
Uitbereiding DR: Tonny vraagt HG en Moniek vraagt HH.
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Datum
besproken
Rianne
Notulen februari naar site mailen
14-3-16
Moniek
Melding gemeente wegen Hultenhoek en 14-3
Gildenhoed
Moniek
Aktie Buurkracht
14-3
Moniek
Afmelden GISportaal en afmelden stoepranden 14-3
Maike
Brief Hemelvaartsdag
14-3
Rianne- Jill
Middagactivitei Hemelvaartsdag
14-3
Moniek, Maike, Eten en kinderactiviteit Hemelvaartsdag
...
Tonny Martien Bouwhekken Hemelvaartsdag
Jill Moniek
Uitje DR
Rianne Maike
Opzet ‘Jeugdraad’
14-3
Tonny
HG vragen
14-3
Moniek
HH vragen
14-3

Datum
afronding

Eind april
21-3
5-5
5-5
5-5
5-5
11-4
11-4

Moniek

Albert (en Anita) uitnodigen ivm De Zandpoort

14-3

9-5

