Notulen Dorpsraadvergadering maandag 11 september 2017
Aanwezig: Moniek Drost, Diny van Dijk, Maike Ebben, Jill Hartjes, Tonny School en
Rianne Jans. Vanuit de gemeente sluit Han Luijters (coördinator wijk- en dorpsraden)
aan.
Opening en welkom door voorzitter.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen.
Het verslag wordt goedgekeurd
2. Ingekomen post
a: raadscarrousel
Vanaf juli tot aan de verkiezingen zal er geen raadscarrousel plaatsvinden. Ze willen
de contacten met de dorpsraden zuiver houden en de bezoeken aan de dorpsraden
moeten niet het karakter krijgen van ‘werving’. Ze ontvangen wel graag de notulen.
3. Gildenhoed
De brieven zijn verzonden naar de gemeente. Alle inwoners hebben inmiddels een
reactie terug gekregen dat hun klachten in behandeling worden genomen.
Wat betreft de pas aangelegde stoep. Moniek heeft de stoep bekeken en gezien dat
de stenen niet scheef liggen. Wel worden er nu auto’s op geparkeerd. Moniek vraagt
bij de gemeente na of het mogelijk is dat er een NP-teken op gespoten kan worden.
4. Evaluatie convenant en hoe verder
Han geeft toelichting op de evaluatie van het convenant. Hij vertelt waarom het
convenant geëvalueerd moest worden, welke stappen er zijn gezet en wat er nu gaat
gebeuren. Er komt een reactie vanuit het collega naar wijks-dorpsraden. En er komt
nog een vervolg over hoe het jaarverslag en het financieel jaarverslag verder
vormgegeven dienen te worden.
5. WIU
Moniek heeft de site bezocht en rond gekeken. Daarop is te zien wat voor werk er in
uitvoering is. Met planning voor de komende periode. Voor Groeningen staat er nog
niet veel info op.
Op maandag 6 november is Groeningen aan de beurt voor de bijeenkomst, waarin
wij aan kunnen geven wat volgens ons noodzakelijke uitvoeringswerkzaamheden

zijn. En kunnen wij reageren op de geplande uitvoeringswerkzaamheden. Moniek en
Jill zullen maandag 6 november naar deze bijeenkomst gaan.
6. Partneroverleg 31 okt
Bij het partneroverleg zullen de volgende punten aan de orde komen:
1. Evaluatie convenant
2. Ervaringen uitwisselen van bijeenkomsten omtrent Werk In Uitvoering.
3. Openbare orde en veiligheid ( waarbij ook de straatcoaches, boa’s en de politie
zullen hierbij ook aanwezig.
7. Etagelinde
Moniek heeft Hans Gerrits benaderd of wij zijn loods mogen gebruiken. Dit is prima,
mits Rob of Jeroen hierbij ook aanwezig zullen zijn. Zij hebben nu beiden
aangegeven mee te willen helpen. Dus bij hen in de loods wordt nu de stellage
gebouwd. Jan van Dinter zorgt voor het ontwerp. In overleg met Rob en Jeroen
wordt gekeken welke dagen/avonden het beste uitkomt. Er worden vanuit de
dorpsraad mensen benaderd om deel te nemen aan de wijkgroep.
Ook nemen we dan meteen het hele perkje mee; gras zaaien, bankjes schilderen.
8. Kermis
De kermis was meer dan geslaagd. Het was erg druk, vooral op zondag. Verder moet
de kermis nog geëvalueerd worden, dus wordt vervolgd.
9. Buurtpreventie
Maike is hier nog mee bezig.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Maike: De 10 procent korting op de aankoopprijs van bouwgrond loopt nog tot 2018.
Diny: De onkosten die gemaakt worden voor het gebruik van de AED kunnen
ingediend worden bij de RAV. Deze onkosten worden dan door hen vergoed.
Om 22.00 uur sluit Moniek de vergadering.

