
 

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 10 juli 2017 

Aanwezig: Jill Hartjes, Diny van Dijk, Moniek Drost en Rianne Jans. Jan van Dinter sluit later aan 

voor punt 4.  

Afwezig: Martien Vervoort, Maike Ebben en Tonny School 

Opening en welkom door voorzitter.  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaats 

De notulen worden goedgekeurd.  Rianne verstuurt deze naar de griffier en naar de 

dorpssite. 

  

2. Ingekomen post 

a.  Burendag 

Ingekomen post: bankjes bij Kapel. Voorstel om dit te mozaïeken met de burendag. Mozaïek 

lijkt niet een erg goed idee, aangezien dit heel precies moet gebeuren. Dit wordt dan ook 

terug gekoppeld naar de schrijvers van de brief. Jill kijkt of de bankjes er inderdaad zo slecht 

bij liggen. Dit laat zij aan Moniek weten, die onderneemt dan waar nodig is stappen richting 

de gemeente. 

 

b. Aanvraag sponsoring 

Vanuit Groenings Gedoe de vraag of wij een bedrag willen sponsoren voor hun activiteit dit 

jaar. Zij willen iets maken bij de invalswegen om de mensen te begroeten in Groeningen. 

Rianne vraagt bij Maike na aan welk bedrag zij zelf laten te denken en dan zorgt Rianne 

ervoor dat dit overgemaakt wordt. Na Maike gesproken te hebben, wordt er besloten 50 

euro over te maken ten gunste van Groenings Gedoe.  

 

3. Gildenhoed 

Moniek heeft de brief klaar en deze afgelopen week naar Rianne gestuurd. Zij zal er voor 

zorgen dat de brief inhoudelijk en grammaticaal juist is. Zij zal er dan ook voor zorgen dat er 

boven aan elke brief het adres van de bewoners staat. Rianne zorgt er dan ook voor dat de 

brieven bij Martien komen. Hij zorgt voor de verdere verspreiding van de brieven.  

 

4. Etagelinde 

Etagelinde: Jan van Dinter vanuit de gemeente sluit aan voor dit punt. Er moet een stellage 

komen om de boom te gaan ondersteunen. Jan heeft een schets gemaakt van hoe deze 



stellage er uit moet gaan zien. Er worden nu nog vrijwilligers gezocht om hier over mee te 

denken en het uiteindelijke plan uit te voeren. Hiervoor worden nog 2 à 3 fanatieke 

vrijwilligers gezocht. Hier zullen wel een aantal dagen in gaan zitten. We benaderen sowieso 

Hans Gerrits voor gebruik te maken van de werkplaats. Verder laten we en brief uitgaan voor 

de bewoners. Om te laten weten dat we hiervoor vrijwilligers nodig hebben. Moniek stelt 

deze brief op. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met Jan. Eind september/begin 

oktober willen we dit rond hebben.  

 

5. Buurtpreventie 

Inmiddels hebben al enkele buurten/straten zich aangemeld. Het streven is dat bij de 

volgende vergadering na de vakantie, alle straten en buurten aangemeld zijn.  

 

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 

a. Jill geeft aan dat de tegels van de stoep, die net aangelegd is, op de Molenweg, schots en 

scheef liggen. Moniek geeft dit door bij de gemeente.  

  

b. Op 6 november zal er een bijeenkomst plaatsvinden in het Gemeentehuis in Boxmeer over 

‘Werk in Uitvoering.’ Dit gaat over de ruimtelijke ordening in de verschillende kernen. Het 

conceptplan- werk en uitvoering wordt dan toegelicht en ook willen zij graag informatie 

vergaren vanuit de dorps- en wijkraden. Ze geven aan dat wij er zelf voor moeten zorgen dat 

wij inzicht hebben waar binnen ons dorp knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte 

zijn. Deze worden die avond dan geïnventariseerd en de informatie wordt betrokken bij het 

maken van het plan waarbij opnieuw een tweejarig uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.  

 

Vanaf 10 juli is de site online gegaan en dus ook te raadplegen. Moniek gaat de site bekijken. 

In de vergadering van september komt dit punt nog terug. Ook moeten we dan kijken wie er 

6 november bij zal zijn.  

 

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


