
 

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 19 juni 2017 

 

Opening en welkom  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website 

Notulen worden goedgekeurd en Rianne zal deze versturen naar de griffier en laten 

plaatsen op de dorpssite.  

 

2. Bijeenkomst concept evaluatie 14 juni  

Moniek en Rianne zijn hiernaartoe geweest en zij praten de rest daar over bij. De 

presentatie van die avond wordt nog doorgestuurd en daar kan nog op gereageerd 

worden. Hierna zal de werkgroep hierover in gesprek gaan met de Raad. 

 

3. Gildenhoed 

De gemeente is inmiddels begonnen met het aanleggen van een voetpad van de 

Molenweg naar de Gildenhoed. Hierover heeft Han ons geïnformeerd. De gemeente 

geeft verder aan geen verdere aanpassingen te zullen doen aan de huidige situatie 

van de Gildenhoed. Han adviseert ons wanneer dit voor bewoners nog niet 

voldoende is, hier een formele klacht over in te dienen. Ondersteund met foto’s van 

hoe het er uit ziet. Moniek stelt deze brief op. Vanuit de dorpsraad wordt er door 

Moniek ook een brief opgesteld.  

 

Met de brieven vanuit de bewoners gaat Martien langs de deur voor een 

handtekening. Al deze losse brieven worden dan verstuurd naar de gemeente. 

Rianne zorgt voor postzegels.  

 

4. Etagelinde 

Meneer van Dinter heeft telefonisch contact gehad met Moniek. Hij is gaan kijken 

met een bomenspecialist. Hij geeft aan dat het wel echt nodig is om iets aan de 

boom te doen en dat dit het moment is. Wij vinden dit prima. Moniek neemt morgen 

contact met hem op om door te bespreken wat en hoe dit nu in gang gezet gaat 

worden.  

 

 



5. Kapel/kruisbeeld 

Het gras is weer gemaaid. Het is niet veel meer, erg dun en zanderig. Bij het zetten 

van de stellage bij de etagelinde, willen we hier opnieuw het gras in gaan zaaien.  

 

6. hemelvaart/dorps bbq evaluatie 

- We besluiten dat mensen die zich niet op hebben gegeven voor de bbq, ook niet 

mee kunnen doen. Dit jaar hadden we salades etc. te kort omdat er die dag nog 

mensen aan komen, die graag mee willen doen. 

 

- We gaan nog langs de deuren voor het ophalen van de briefjes. Wanneer mensen 

niet thuis zijn, krijgen zij een briefje in de brievenbus en kunnen zij zich alsnog 

aanmelden.  

 

- Voor volgend jaar nadenken over een andere invulling van het eten.  

 

- Om de vijf jaar een activiteit.  

 

7. Buurtpreventie 

Maike heeft de gemeente gebeld om te vragen hoe de procedure nu precies in 

werking gaat. Degene die daar over ging was niet aanwezig. Wel werd verteld dat 

Maike een plattegrond moest printen en dat we op die plattegrond aan mogen geven 

waar wij de bordjes willen. De beheerders van elke groepsapps moeten hun groep 

aanmelden via de website. Maike coördineert dit verder.  

 

8. RABO clubkasactie kermis Groeningen 

We hebben 212,85 verdiend.  

 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
We willen graag nieuwe dorpsraad T-shirts aanschaffen. Maike gaat hier verder mee 
aan de slag.  
 
Moniek sluit de vergadering om 22.15 uur  
 
 


