12 oktober 2015

Betreft: notulen 12 oktober 2015.
Aanwezig: Diny van Dijk, Tonny School, Moniek Drost, Maike Ebben, Jill Hartjes, Martien Vervoort en
Rianne Jans
Opening en welkom: in het bijzonder
1. Glasvezel/LVCnet: Niemand van aanwezig. Maike had contact opgenomen met hen, maar
haar laptop is in de tussentijd kapot gegaan. Dus weten we ook niet of ze verder nog iets
hebben laten weten.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website: Notulen wordt goed
gekeurd. Tonny stuurt de notulen door naar de website ‘Vierlingsbeek-Groeningen.’
3. Buurkracht 29 oktober: 19.15 uur aanwezig bij de Zandpoort. De presentatie van Tonny over
zonne-energie stuurt Rianne op naar Ate. Zij zet deze dan in de gehele presentatie. Ate mailt
Moniek later de hele presentatie dan door, zodat ze deze nog door kan lezen. Maike bakt
cake voor die avond.
4. Raadskaravaan 10/17 maart 2016: We krijgen nog bericht of het 10 of 17 maart wordt.
Begin januari neemt Moniek contact om door te geven hoe het programma er uit gaat zien.
In november/december komt het weer op de agenda.
5. Ingekomen post:
· Vraag vanuit gemeente over gemeentegids. Hoe willen wij in de gemeentegids.
Alleen met naam en het e-mailadres van de dorpsraad.
· Brief van de gemeente: gevaarlijke situatie Molenweg: gemeente heeft klacht in
onderhandeling genomen. Verder zouden wij ook graag zien dat vanuit de
Gildenhoed richting de Molenweg (de hoek om) ze de stoep laten afleggen. Ook
zouden we graag zien dat er op de Gildenhoed een stoep gelegd zal worden. Hier
gaan wij mee verder, zodra de huizen van Linsey en Jeroen Gerrits klaar zijn.
· Vraag van het Sinterklaas comité Vierlingsbeek. Ze willen 20 nieuwe pietenpakken
kopen. Ze vragen ons om een bijdrage hiervoor. Wij besluiten om 125 euro over te
maken.
6. WMO Maike en Rianne: Er wordt geopperd om een ‘sociale kaart’ te maken, met daarop de
nummers en namen van de verschillende hulpverlenende instanties. Deze sociale kaart
wordt dan in het dorpsblad en op de website geplaatst. Elke keer geeft een hulpverlenende
instantie dan uitleg over wat zij kunnen betekenen voor de inwoners. De gemeente zal er
voor zorgen dat deze ‘sociale kaart’ er komt.
7. Ballonnenwedstrijd: Moniek haalt 3 cadeaubonnen bij de Intertoys. ( 10,- - 7,50 – 7,50 ).
Moniek doet tijdens de intocht van Sinterklaas de uitreiking van de ballonnenwedstrijd.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt:
· Herhalingscursus AED: Eind november en midden december twee cursussen. Maike kijkt
of ze de brieven hiervan nog op de laptop heeft staan. Deze brieven moeten dan zo snel
mogelijk de deur uit. Jill vraagt aan Sjaak Barten na wanneer het bij hem uitkomt. Ook
moeten de elektroden van de AED’s vervangen worden, dit kan Sjaak ook doen.
· Stichting GrooVie: woensdag 21 oktober kick-off, 20.00 uur in het Koningskerkje.

