
 

 

Notulen Dorpsraad Groeningen 

09 mei 2016 

 

Aanwezig: Jill Hartjes, Diny van Dijk, Rianne Jans, Moniek Drost, Maike Ebben, Tonny 

School, Martien Vervoort 

Bij agendapunt 2 sluiten Albert en Anita aan 

Later sluit Willem vd Rijdt even aan.  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website 

Vorig verslag moet nog uitgewerkt worden, wordt volgende vergadering besproken.  

 

2. Voortgang De Zandpoort: 

De DR heeft Albert en Anita uitgenodigd. Na het uitspreken van onze zorgen omtrent De 

Zandpoort bij de raadskaravaan, leek ons dit een goede stap. Tijdens de raadskaravaan 

ontstond er tussen de raadsleden al een discussie of wel of niet een ‘dorpshuis’ in elke 

kern moet zijn.  

Albert geeft aan dat het nog niet relevant is; hij kan niks zeggen over hoe het in de 

toekomst zal gaan en zegt daar dan ook niks over; het is nu niet aan de orde en zal de 

aankomende 2- tot 3 jaar zeker niet aan de orde komen.  

In het verleden heeft Albert diverse malen om de tafel gezeten met de gemeente. Hier is 

een heel boekwerk van, zo’n 12 jaar geleden is dit gemaakt. 

Albert geeft ook dat (bijna) alle dorpsaccomodaties die geprivatiseerd zijn, niet of 

nauwelijks hun eigen broek op kunnen houden. Als de gemeente haar handen eraf trekt is 

het eigenlijk niet mogelijk, hoe goed een ondernemers plan ook is.  

Het verhaal van Albert was duidelijk.  

 

Wij vragen Mark Oudenhoven of hij ons op de hoogte wil houden, en mogelijk eens 

Mark Oudenhoven uitnodigen om van gedachten te wisselen. 

 

3. Ingekomen post 

-Aanmeld formulieren voor de Dr. Peelen-cultuurprijs met de vraag kandidaten voor te 

dragen. Vóór 30 juni moet de aanmelding gedaan zijn.  

 

 



4. Evaluatie Hemelvaartsdag en dorpsbbq: 

Er waren weinig deelnemers bij het spel. Degene die meespeelde waren enthousiast en de 

meeste ook fanatiek. 

Volgend jaar mogelijk weer een 6-kamp of ‘open huizen-route’. 

Wat betreft de barbecue: weer goed verzorgd met lekker eten. Voor volgend jaar: andere 

satéstokjes, bij voorkeur kip, omdat de stokjes dit jaar lastig gaar te krijgen waren. Ze 

waren wel erg lekker. 

Een goede keuze om de barbecue buiten te doen. Volgend jaar tot het laatst kunnen 

beslissen of het binnen of buiten zal zijn. 

Kinderen hebben gekleurd, en van het springkussen is veel gebruik gemaakt.  

Op het opgave-formulier stond geen opgave adres, wel onze namen. 

 

5. Brief Gildenhoed 

Het antwoord van de gemeente is zeer teleurstellend! Er wordt niets gedaan, zowel aan de 

stoep langs de Molenweg niet, als aan de afwatering en bestrating van de Gildenhoed. 

Moniek schrijft een reactie. Martien pakt dit op met de aanwonenden van de Gildenhoed.  

 

6. AED: 

Er zijn een kleine 10 aanmeldingen van mensen die een cursus Reanimatie willen volgen. 

Jill neemt contact op met Sjaak Barten en prikt een datum.   

 

7. Buurkracht: 

Moniek heeft telefonisch contact gehad met Ate. De brieven voor de akties mbt 

zonnepanelen en spouwmuur -isolatie worden nu gemaakt. Tijdens de bijeenkomst 

worden werkgroepen samengesteld. Die werkgroepen vragen offertes op, doen het 

voorwerk, maken keuzes en onderhandelen met aanbieders. In september wordt dan een 

avond gepland waarop beslissingen genomen worden. 

 

8. Convenant woe 15 juni: 

Uitnodiging Evaluatie Convenant: 15 juni in De Pit. Iedereen is uitgenodigd, niet allen 

DR-leden, ook dorpsgenoten mogen we meenemen. Moniek geeft door dat Groeningen 

met 6 personen komt. Willem is aangesloten en legt uit dat adhv stellingen gesproken 

gaat worden over de snel veranderende samenleving en wat daarin de rol van de DR is of 

zou kunnen of moeten zijn. 

 

9. LVCnet: 

De eerste inschrijfavond in Groeningen is geweest. Er zijn 18 huishoudens die zich die 

avond ingeschreven hebben. 

 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt: 



-Er is door een inwoner gevraagd of er nog wat gaat gebeuren mbt wandelpaden. Hij zou 

het goed en wenselijk vinden dat er een wandelpad komt van de Voortweg naar de 

Hultenhoek. Jill heeft de vraag gesteld wat hij er zelf in wil of kan betekenen. Hier zou 

diegene over nadenken en op terugkomen. 

-Snelheidsmeter: Moniek vraagt deze aan. Eerst een ‘anonieme’ meter; zonder smiley, 

daarna een mét smiley. Wij raden aan deze te hangen op de hoek bij De Schans  
 

 

 

Door Wie Wat Datum 

besproken 

Datum 

afronding 

Rianne Notulen ....... naar site mailen. Notulen volgt   

Moniek Mailt gemeente inzake Gildenhoed 9-5  

Moniek Aktie Buurkracht 9-5 loopt 

Martien Aanwonende Gildenhoed inzake bestrating 9-5 Eind mei 

Jill Moniek Uitje DR   

Rianne Maike Opzet ‘Jeugdraad’ 14-3 5-5 

Moniek Aanmelden Evaluatie Convenant 9-5  

Allen!! Nadenken Aanmelding Dr Peelen cultuurprijs 9-5  

Allen Hemelvaartsdag 2017 nakijken punten ‘16 9-5 Maart ‘17 

Jill Contact Sjaak Barten en cursus in gang zetten 9-5 Juni ‘16 

Jill Informeren wandelpaden 9-5 Juni ‘16 

Moniek Aanvragen snelheidsmeter 9-5 Juni ‘16 

Moniek Mark Oudenhoven uitnodigen 9-5 tzt 

    
 


