
 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 11 februari 2019 

Aanwezig: Maike Ebben, Martien Vervoort, Sten Duijkers, Jill 

Hartjes en Rianne Jans  

Afwezig: Moniek Drost en Paul School  

Opening en welkom door vice-voorzitter Maike Ebben 

1. Kerk Vierlingsbeek 

Joop Verbeeten en René Schaeffers sluiten namens Stichting Laurentius 

Vierlingsbeek aan bij onze vergadering om ons te informeren over de mogelijkheden 

tot het open houden en beschikbaar houden van de kerk in Vierlingsbeek. Insteek: 

VAN-VOOR-DOOR Vierlingsbeek (en Groeningen) 

Van eenzijdig naar veelzijdig gebruik van de Laurentiuskerk. Ze presenteren ons een 

goed en gedegen plan.  

Zij willen graag een werkgroep samenstellen, waarbij ook één of twee leden namens 

de dorpsraad Groeningen in plaats zullen nemen om het plan verder tot uiting te 

brengen. De stichting zal een taakomschrijving opstellen, zodat wij weten wat er van 

de dorpsraadleden die plaats zullen nemen in die werkgroep, wordt verwacht. Binnen 

nu en twee weken ontvangen wij de taakomschrijving, dan hebben wij tijd om hier 

zelf over na te denken. Tijdens onze volgende dorpsraadvergadering beslissen wij 

wie er gaat plaatsnemen in de werkgroep.  

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Verslag wordt goedgekeurd. Rianne zorgt ervoor dat de notulen worden 

doorgestuurd naar de Gemeente Boxmeer en de website Vierlingsbeek – Groeningen.  

 

3. BING / Euregio 

Wij laten een briefje bezorgen bij alle inwoners in Groeningen, met daarin de vraag 

of iemand enthousiast is om een verhaal te schrijven over een moment in je leven 

waarop jij vrijheid hebt ervaren en een omslag is geweest in je leven. Rianne maakt 

een voorstel. Maike vraagt aan Tonnie na wanneer zijn museum zal worden 

opengesteld, dit zal Maike weer doorgeven aan BING. 

4. WIU 

Geen bijzonderheden. 

5. Snelheidsmeter Molenweg 

Moniek heeft na verwoede pogingen, nog geen contact kunnen krijgen van Udo van 

der Zanden.  

 

6. Opschoondag 



De KBO en de Vrouwen Gymclub doen weer mee aan de landelijke opschoondag. Wij 

als dorpsraad sponseren de helft van de kosten voor koffie/thee/taart/soep/broodjes.  

 

7. Woonwensen gemeente Boxmeer 

Maike stuurt de e-mail door naar de website Vierlingsbeek-Groeningen, zo zal de 

enquête dan bij de dorpsbewoners onder de aandacht worden gebracht.  

8. Maasheggen en Unesco 

Maike stuurt een afvaardiging.  

 

9. SWOGB 

Moniek licht dit de volgende keer toe.  

 

10. Hemelvaart 

We houden hetzelfde concept van vorig jaar aan. We doen iets in de trant van pizza, 

pannenkoek, pasta, poffertjes. Jill gaat hier achteraan.  

 

11. Collegebezoek 

Maike heeft geïnformeerd bij Truus Kusters, je kunt met maximaal 20 personen 

binnen schieten. Moniek informeert bij de contactpersoon van het college, met 

hoeveel personen zij zullen komen.  

 

12. AED herhalingscursus 

Zal plaatsvinden op 20 maart, om 19.30 uur. Jill informeert de betrokkenen hierover. 

 

13. Pakket boerenbruiloft 

Jill maakt iets moois.  

  

14. WVTTK 

Martien: de gemeente haalt de eiken weg achter het pad bij de Gildenhoed. Een keer 

in de vijf jaar groot onderhoud.  

Rianne: voor volgende keer op de agenda; financieel jaarverslag.  

 

15. Rondvraag  

Maike heeft een voorstel voor het zelf legen van een eventuele prullenbak bij de 

etagelinde. Maike gaat hier achteraan.  


