DORPSRAAD GROENINGEN.

Betreft: Notulen 9 maart 2015.
Aanwezig: Moniek Theunissen, Maike Ebben, Tonny School, Jill Hartjes en Diny van Dijk.
Rianne is bekend.
1. Opening en welkom: Door Moniek die goedkeuring vraagt voor de notulen van
februari, welke wordt verleend met de opmerking dat nog vermeldt dient te worden
dat Jeroen Rouwens in het paascomite is toegetreden.
2. CPO-gebeuren: Tonny geeft uitleg over de voortgang, e.e.a. gaat voorspoedig.
3. Woningmarkt: In Vierlingsbeek vindt binnenkort een woningmarkt plaats, ons is
volgens Maike gevraagd of wij hier bij aansluiten of wat we hier mee doen. Nog
overleggen.
4. 70 jaar vrijheid leven in vrijheid: Moniek legt programma uit voor komende
zaterdag 14 maart in de Zandpoort, hopen op goede opkomst!
Ziet er veelbelovend uit.
Op dinsdag 5 mei komt het vrijheidsvuur vanuit Wageningen via lopers ook door
Groeningen,
tijd wordt nog bekend gemaakt, nog overleggen wat we hiermee doen.
5. Collegebezoek: Dit vindt 13 april om 17.30 uur plaats, ontvangst en aanvang bij
Tonny en Maike in het museum. Iedereen van de dorpsraad wordt verwacht.
6. Buurtkracht 11 mei: Marlies Ekelmans sluit bij vergadering aan om e.e.a. uit te
leggen.
7. Kindcentrum Vierlingsbeek: Is in Vierlingsbeek onstaan, Moniek is heel
enthousiast, we worden hier nog verder over geïnformeerd.
8. Beleid losloopgebied honden en ruiters etc: A.P.V. wordt voorbereid om overlast en
hinder voor natuur en wild te voorkomen.
Hierover wordt binnenkort (20 april) nog vergadert, e.v.t. Willem van de Rijdt vragen
hoe het zit.
9. Dorpsraad etentje: is nu definitief op 4 april.

10. Kermis: mailtje van de gemeente gekregen over werving kermisexploitant.
Bedoeling is kermis niet meer met v.d. Salm te doen maar zelf.
Moniek belt Anke hierover, kermiscomite vergadert binnenkort over hoe verder dit
jaar.
11. Rondvraag: Diny: is kerstboom plaatsen definitief. Jill informeert bij
Stefan Ebben.
En zullen we Peter Jacobs vragen voor de dorpsraad, Tonny informeert bij Peter.
Jill: AED-curcus nieuwe leden werven d.m.v. rond sturen van een brief, binnenkort
ook aan al degene die het al hebben.
Tonny: Statuten dorpsraad reglement heeft Govert, wordt vervolgt.
Maike: Bijeenkomst geweest gemeenschapshuis in de kerk of in Concordia. Laat even
een powerpoint hierover zien, interresant om te volgen.
Einde vergadering 22.00 uur.
Volgende vergadering in overleg i.v.m. collegebezoek.

