
 

 

 

 

Notulen Dorpsraad Groeningen  
12 september 2016 
 
Opening en welkom 
Door voorzitter Moniek. Omdat het geweldig mooi weer is vergaderen we buiten op 
de stoep voor de deur van De Zandpoort 
  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website 
Vorig verslag blijkt nog niet opgemaakt te zijn. Wordt zsm gedaan. 
 

2. Ingekomen post  
a;  klankbordgroep buitengebied (Ben Alders) 
In de vakantietijd konden de Zuidelijke dorpen iemand aandragen die zitting neemt 
in de Klankbordgroep. Ben Alders uit Overloon heeft zich hiervoor aangemeld. 
 
b;  Huisvesting vergunninghouders 
In de eerste helft van 2016 moest de gemeente Boxmeer 73 statushouders 
huisvesten. In de tweede helft 34. Er is een voorsprong van 22, dus de tweede helft 
hoeven nog maar 12 mensen huisvesting te krijgen. Dit ter kennisgeving. 
 
c;  Rollen wijk en dorpsraden 
De voorzitters van alle wijk- en dorpsraden zijn as woensdag (14-09) uitgenodigd om 
verder in te gaan op wat in De Pit in Overloon in het voorjaar besproken is. Moniek 
gaat naar voren brengen dat niet alle raden hetzelfde kunnen zijn en functioneren, 
vooral door de samenstelling, aantal inwoners, leeftijd ed. wordt bepaald wat er in 
een dorp/ wijk speelt en dat is niet altijd met elkaar te vergelijken. 
Verder is het standpunt van DR Groeningen dat de verantwoordelijkheid te aller 
tijden bij de gemeente moet liggen, dat er niks ‘in de schoenen van de DR’ 
geschoven moet kunnen worden. War een DR er voor kiest een ‘taak’ van de 
gemeente over te nemen (kermis) moet dit steeds in overleg en met evaluatie zijn. 
  
d; Bladmanden 
Moniek stuurt de mail door naar Jill. Jill bekijkt of ze een bladmand aanvraagt voor 
Groeningen. 
 
e; Zwerfafval 
Er wordt een avond over zwerfafval georganiseerd. Vanuit Groeningen gaat hier 
niemand naar toe. 
 
g; raadcarrousel 



In het schema staat dat op 14 november raadsleden van CDA en LOF aansluiten bij 
de DR-vergadering. 
 
h; Dementie bijeenkomst 4 okt 
Tonny en Jill nemen contact met elkaar op om naar deze avond te gaan, op dinsdag 
4 oktober in Riche. 
 

3. Kermis 
De Kermis is naar tevredenheid van de Kermiswerkgroep verlopen. De evaluatie 
moet nog plaatsvinden. Tip: ‘s zondags later beginnen en langer doorgaan. Dit is ook 
het idee van de Kermiswerkgroep. 
 

4. Collegebezoek Vierlingsbeek 
Op 20 september brengt het College van B&W een bezoek aan Vierlingsbeek. Er zijn 
punten op de agenda van de DR die ook Groeningen aangaan, bijvoorbeeld de 
Molenweg. Helaas heeft iedereen al andere verplichtingen. Moniek geeft dit door aan 
Vincent Gerrits 
 

5. Vliegtuigcrashes 
Er is een vraag gekomen vanuit een werkgroep die de vliegtuigcrashes in de Tweede 
Wereldoorlog in beeld gaan brengen in een boek. Zij vragen of de DR hier budget 
voor heeft om een bedrag te geven om het boek te realiseren. 
Hoewel de DR het belang inziet, wordt voor deze aanvraag geen geld beschikbaar 
gesteld. Wat doet de gemeente hierin?  
 

6. Buurkracht uitnodiging 5 nov 
Er is niemand die naar de dag van Buurkracht gaat. 
Rianne is aan het bellen geweest naar bedrijven die zonnepanelen leggen om 
offertes aan te vragen, maar liep tegen het feit aan dat het toen bouwvak was. Zij 
gaat dit z.s.m. oppakken. 
 

7. LVC net 
Onlangs is er een persbericht uitgegaan, waar in staat dat in december duidelijk 
wordt of dat het glasvezelnetwerk toch gerealiseerd kan worden, ondanks dat in 3 
grote kernen het percentage niet is gehaald, en wat dat dan betekend. 
Wordt vervolgd... 
 

8. Dorpskroniek 
Moniek vraagt, n.a.v. een vraag van een inwoner, hoe het is met de Kroniek van 
2015. Of er van 2016 ook een Kroniek gemaakt wordt, is niet duidelijk. 
 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Afgelopen weekend is er een opleiding AED geweest, waaraan 7 inwoners hebben 
deelgenomen. Vraag vanuit hen: waarom zijn er geen kinderpads? Jill gaat uitzoeken 
hoe zinvol dit is en wat het kost. 
 
Volgende vergadering: maandag 10 oktober, 20.00 uur, De Zandpoort 
 


