
 

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 19 februari 2018 

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

Rianne Jans 

Afwezig: / 

Ton Swinkels sluit namens VDB/LO aan bij de vergadering.  

Opening en welkom door Moniek 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen van notulen op de 

website. 

De notulen worden goedgekeurd. Rianne zorgt ervoor dat deze op de juiste plek 

terecht komen.  

2. Ingekomen post 

 
A: Presentje voor bewoners die zich vrijwillig inzetten voor het dorp 

Vanuit de dorpsraad zijn wij erg blij met de vrijwillige inzet van de inwoners bij 
allerhande activiteiten. Wij waarderen dit enorm, maar zullen niet bij elke vrijwillige 
inzet een tastbaar presentje aanbieden namens de dorpsraad.  
 

B: DOEdag 

We hebben een e-mail gekregen van Metameer, over een doe-dag voor 

brugklasleerlingen. Zij gaan dan een dag ergens in hun eigen omgeving de handen 

uit de mouwen steken. Moniek stuurt de e-mail door naar de zorgboerderij en Irene 

Gerrits.  

 

C: Molenweg 

 

Ton Swinkels maakt zich namens de VDB/LO hard voor de verkeersveiligheid op de 

Molenweg. Dit is op dit moment de stand van zaken. 

 

We hebben inmiddels de vermelde technische vragen ingediend bij de griffie, uit de 

daarop verkregen  antwoorden van het college bleek dat er een behoorlijke 

rekenfout had plaatsgevonden aangaande het kostenplaatje van fietspaden 



gescheiden langs de Molenweg op, enkele berekeningen/maatstaven hadden ze per 

abuis dubbel gecalculeerd, nu bleek daardoor dat er ca. 25% gunstigere cijfers 

uitrolden! 

 

Het VDBLO heeft o.a. over dit item bij de raadsvergadering aangekondigd hierop in 

de eerstvolgende kadernota 2018 op terug te komen, wij zijn nog steeds absoluut 

ervan overtuigd dat een goed en veilig fietspad langs de zeer drukke Molenweg 

noodzakelijk is, door een onlangs genomen telling bleek dat per etmaal gemiddeld 

2.000 (!) gemotoriseerde voertuigen gebruik van maken! 

 

3. Etagelinde 

Het hout is allemaal gezaagd. Nu is het zaak dat het beton gestort wordt. Dit dient 

op zeer korte termijn te gebeuren, aangezien het ook nog uit moet harden en in de 

lente de boom weer bladeren zal krijgen. Tonny zorgt ervoor dat er binnen twee 

weken beton zal worden gestort, hij sluit dit kort met Rinus Thijssen.  

 

4. WIU 

Moniek heeft onze drie punten doorgestuurd en we hebben bericht gekregen dat ze 

aangekomen zijn en dat ze in het kader worden besproken.  

 

5. Presentje nieuwe bewoners 

Maike leest de brief voor die opgesteld is door Jill, Rianne en haarzelf. Maike zorgt 

ervoor dat de brieven voor de inwoners van Groeningen deze week nog worden 

verspreid.  

 

6. Kennismaking college 

De data die wij door hadden gegeven, kwamen niet uit bij het collega. We geven een 

nieuwe datum door: 23 mei 2018 om 20.00 uur.  

 

7. Han stopt 

Han Luijters, de coördinator wijk-en dorpsraden zal per 1 juli 2018 met vervroegd 

pensioen gaan. Zijn opvolger is nog niet bekend.  

 

8. AED 

De verplichte herhalingsavond wordt gepland op dinsdag 27 maart. Jill zal deze week 

de uitnodigingen hiervan versturen naar de betrokkenen.  

 

Rondvraag  

- We doen een bijdrage aan het gilde voor het Gildefestijn namens de dorpsraad.  

 

Moniek sluit om 21.45 uur de vergadering.  

 


