
 

 

 

 

Notulen dorpsraad   maandag 13 november 2017 

Aanwezig: Martien Vervoort, Moniek Drost, Maike Ebben, Diny van Dijk en  Tonny 

School 

Afwezig: Rianne Jans, Jill Hartjes 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Het verslag is goedgekeurd. Rianne plaatst het op de website. 

 

2. Ingekomen post 

A: nieuwsbrief wateroverlast (al doorgestuurd via mail) 

Er is niemand die naar de bijeenkomst gaat. 

B: uitnodiging 23 november/Brief bijdrage demografische verandering 
Maike gaat hier naar toe. Mogelijk kan Rianne of Jill mee? Vooraf de brief, die als 
bijlage in de mail zit, doorlezen. 

C: Bijeenkomst Sociale kaart 28-11 

Niemand gaat. 

D: Uitnodiging inloopbijeenkomst Oeffelt 30-11 

Deze bijeenkomst is in de middag, niet haalbaar voor ons! 

 

3. Gildenhoed 

(Gedeeltelijk) Positief nieuws! De oneven kant wordt, zoals in het bestemmingsplan, 
verhard. Maike vraagt Aafke (aan de even kant) of zij een andere brief hebben 
gehad. De huizenn aan de even kant zijn al langer klaar en het is daar ook van één 
kant tot het einde bebouwd. In de brief is geen termijn genoemd waarop de 
werkzaamheden starten. 

Wat betreft de paaltjes op de Molenweg: een goede oplossing! De paaltjes zijn nu in 
de schemer of in het donker slecht zichtbaar. Martien neemt contact op met de 
gemeente om te bespreken of het mogelijk is reflectoren op de paaltjes te maken. 



  

4. Kerstboom 

We kunnen dit jaar geen boom halen bij onze hofleverancier. Maike informeert naar 
een boom. 

OP zaterdag 9 december gaan we, zonder tegenbericht, om 10.30 uur de boom 
zetten en versieren. Diny vraagt Peter Jacobs om te komen helpen. Maike controleert 
vooraf de verlichting. Als de boom staat, soep eten bij Maike. 

 

5. Partneroverleg 

Maike en Moniek zijn geweest. De BOA’s, straatcoaches en politie waren er. Zij 
gaven een korte presentatie van hun taken en beantwoordde vragen. Helaas werd er 
té lang op vooral specifieke situaties ingegaan, met name over zaken die de 
wijksraden aangaan.  

Dit zorgde ervoor dat de bijeenkomst veel te lang duurde, zelfs zó lang dat er een 
tweede bijeenkomst gepland gaat worden om de overige punten van de agenda aan 
de orde te laten komen. 

Moniek heeft telefonisch contact gehad met Han. Zij heeft onze ervaring besproken 
met Han. Ook (nogmaals) het idee voorgelegd om bijeenkomsten niet met alle DR- 
en wijkraden te doen, maar de DR apart van de wijkraden; er leven heel 
verschillende zaken in een kleine kern en in een wijk.  

28 november is de vervolgafspraak. Moniek en Maike gaan daar naar toe. 

Han en Moniek hadden telesonisch contact omdat er nog steeds post aan de DR bij 
Govert bezorgd wordt. Moniek heeft dit al meerdere keren doorgegeven. Han heeft 
nagegeken hoe dit komt: er zijn ambtenaren gebruiken oude adressen. Volgens de 
regel (secretaris die staat ingeschreven bij de KvK) moet Tonny de post krijgen, krijgt 
hij nooit. Han geeft door dat de post van Groeningen naar Moniek gestuurd moet 
worden. 

    

6. Etagelinde 

Er wordt spoedig een datum geprikt waarop de mensen bij elkaar komen om het plan 
van aanpak en afspraken daarover te maken. 

 

7. Kindcentrum Vierlingsbeek 

Er zal 1x in de 2 maanden een overleg zijn. Rianne gaat daat naar toe, neemt dat 
over van Moniek 

 

8. Kermis 

Er is een evaluatiegesprek met de gemeente (Antoin Eijkens en Anke vd Hulst) 
geweest. Voor 2018 moeten er nieuwe contracten met de exploitanten getekend 



worden. Groeningen gaat onder dezelfde voorwaarden verder als de afgelopen 5 
jaar. Mogelijk wordt het budget dat de gemeente per kern beschikbaar stelt, hoger. 
Dit moet door het college en de Raad goedgekeurd worden. 

Tip vanuit de DR: doe niet twee halve, maar één goede avond waarbij flink uitgepakt 
wordt! Neemt de Kermiswerkgroep mee. Neemt ook mee om, na 5 jaar Kermis in 
eigen organisatie, een enquette onder de inwoners (of vrijwilligers) te houden. 

 

9. Diversen: 

-Fietsen: Handhaving heeft contact gezocht met de DR. De fietsen, die door de 
kinderen met Groenings Gedoe versierd zijn en bij de komborden van Groeningen 
staan, moeten verwijderd worden; de fietsen vallen onder de regel van ‘reclame-
uitingen‘. Na over en weer contact met  ‘vergunningen‘ en ‘handhaving‘, blijkt dat ze 
nergens anders onder kunnen vallen maar mogen ze blijven staan tot half december; 
voor de kerst moeten ze weg zijn. Treurig verhaal van regeltjes!   

-Jeugdraad, na de carnaval bespreken of we daar iets mee willen. 

-AED: de gemeente komt alle openbare, 24/7 AED’s met € 250,- per jaar tegemoed in 
de onkosten. Dit geldt ook voor de AED’s in Groeningen. 

-Naar aanleiding van wel of geen kadootje voor een jeugdprins(es) uit Groeningen 
wordt hetvolgende vastgesteld: 

 

>Boerenbruidspaar    €  25,- 

>Jeugdprins(es) uit Groeningen  €  10,- 

>Prins uit Groeningen  €  20,- 

>Groenings Gedoe   €  50,- 

>Kermis    €250,- 

>Sinterklaas    €  50,- 

>Zangvereniging 1x per jaar wat lekkers 

>Gildenweekend   €100,- 

 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt: 

Stand van zaken nieuw lid? Volgende vergadering op terug komen. 

 

 

Volgende vergadering: Maandag 11 december, 20.00 uur, De Zandpoort Groeningen 

 


