
 

 

Notulen Dorpsraad Groeningen 

13 juni 2016 

 

Aanwezig: Jill Hartjes, Diny van Dijk, Maike Ebben, Tonny School, Martien Vervoort 

Te gast: Han Welbers (PK), Gérard Kusters (LOF) en Janne Blom, wijkagente 

Afwezig: Rianne Jans, Moniek Drost, 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website 

Goedgekeurd, Maike stuurt het verslag naar de website. 

 

2. Ingekomen post 

-Brief Gildenhoed: Hier moeten we, aanwonende en DR, toch nog wat mee. Moniek heeft 

al gereageerd op de brief. We wachten de reactie vanuit de gemeente hierop af. Anders 

dhr. J.A.J. De Best uitnodigen om de situatie ter plaatse te bekijken. Mogelijk ook zelf 

nog die 80% onbebouwd die genoemd is in de brief nameten. Mocht het tot een afspraak 

ter plaatste komen, meteen ook even het ‘struinpaadje’ bekijken (IUP). 

 

-Folder ... . Heeft Diny meegenomen om te lezen. 

 

3. Brief snelheidsmeter 

Met name in de ochtend- en avondspits lijkt er harder gereden te worden. Ons doel van 

een kastje is met name bestuurders bewust te maken van hun snelheid.  

Janne Blom zegt dat de lasercontroles ter hoogte van autobedrijf Kusters in Vierlingsbeek 

ook met name uitgevoerd is om bestuurders bewust te maken van hun snelheid. Vaak zijn 

het eigen inwoners die te hard rijden. 

Moniek geeft door dat het mn tijdens de ‘spitstijden’ is dat er te hard gereden wordt en 

dat ons er vooral om gaat mensen zich bewust te maken van hun snelheid. 

  

4. AED 

Jill heeft de geïnteresseerde uitgenodigd. Op de data die ze doorgegeven had kon niet 

iedereen. Jill prikt 2 nieuwe data met Sjaak Barten en op de datum dat de meeste kunnen, 

wordt de opleidingscursus AED en reanimatie gehouden. Dit wordt na de vakantie 

periode. 

 



5. Buurkracht  

Tijdens de avond om werkgroepen te vormen voor -spauwmuurisolatie en -zonnepanelen 

was slechts één geintereseerde. We hebben afgesproken zelf als DR offertes op te gaan 

vragen, alleen voor zonnepanelen, en een keuze te maken en die voor te leggen aan 

inwoners.  

Reden van de zeer geringe opkomst is volgens ons dat er het laatste jaar veel brieven 

rondgedeeld zijn in Groeningen. Van Buurkracht en ook van LVCNET, die ook informatie 

en -inschrijfavonden gehouden hebben.  

 

6. Herinnering woe 15 juni  

Martien, Moniek, Diny, Rianne en Maike gaan. Maike rijdt. 

 

7. IUP 

Gildenhoed: hierboven besproken. Fietspad: wordt aangepakt. Riool de Schans: is 

opgelost. Verkeerssituatie Basisschool: Janne Blom heeft onlangs een gesprek gehad met 

de verkeersdeskundige van de gemeente en de directrice van school. De conclusie is dat 

er, verkeerstechnisch, niet veel kan veranderen, het is vooral aan de ouders te zorgen dat 

het veilig is rondom school. Graffeti: wordt aan Enexis voorgelegd (eigenaar). Snelheid 

Groeningsestraat en Molenweg: hierboven en vorige vergadering besproken. Paadje 

achter Gildenhoed: is een zogenaamd ‘struinpaadje’, worden geen maatregelen getroffen. 

Afgesproken dat we dit mogelijk meenemen bij de mogelijke bespreking van het 

woonrijp maken van de Gildenhoed.  

 

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

-Janne Blom geeft aan eens in de zoveel tijd aan te sluiten. Als er in de tussentijd dingen 

spelen waarbij zij een rol kan spelen, kunnen we contact met haar opnemen. Verder 

juichen de wijkagenten het aanmaken van een Buurtpreventie-app aan! Groeningsestraat 

Noord en de Maasstraat hebben zo’n app.  

 

-Gérard Kusters merkt op dat het heel lastig is een telefoonnummer van de DR, 

voorzitter, te vinden. Niet alleen staat er geen nummer op de site van DR Groeningen op 

vierlingsbeek-groeningen.nl, de site van DR Groeningen is al moeilijk te vinden, omdat 

onze site onderaan de site van DR Vierlingsbeek staat. 

Agendapunt volgende vergadering.  
 

-Jill: Het voetbal-schiettoernooi, georganiseerd door Volharding en het Gilde, is dit jaar 

afgezegd ivm te weinig belangstelling. Nu al wordt aangegeven dat het in ‘17 weer op 

Hemelvaartsdag is, net als toen het in 2015 hun Symphonica-activiteit was. Maike neemt 

contact op met het gilde: vorig jaar hebben we geen Dorpsdag gedaan met Hemelvaart 

omdat het Gilde hun Symphonica-activiteit had. Wat ons betreft houden we vast aan 

Hemelvaartsdag = Dorpsdag. Maike neemt contact op met het gilde. 



 

Door Wie Wat Datum 

besproken 

Datum 

afronding 

Maike Notulen mei naar site mailen. Notulen 

volgt 

 juni 

Moniek Mailt gemeente inzake Gildenhoed 9-5 13 juni 

Moniek Aktie Buurkracht, contact Ate  loopt 

Martien Aanwonende Gildenhoed inzake bestrating 13-6 Evt na brief 

gemeente 

Wie???? Offertes opvragen zonnepanelen, agenda 

juli! 

13-6 Sept ‘16 

Rianne Maike Opzet ‘Jeugdraad’  Na 

zomervakantie 

oppakken 

Moniek Aanmelden Evaluatie Convenant  Is gebeurd 

Allen!! Nadenken Aanmelding Dr Peelen 

cultuurprijs 

9-5  

Allen Hemelvaartsdag 2017 nakijken punten ‘16 9-5 Maart ‘17 

Jill Contact Sjaak Barten en cursus in gang 

zetten 

13-6 Juni ‘16 

Jill Informeren wandelpaden 13-6 Juli ‘16 

Moniek Aanvragen snelheidsmeter 9-5 loopt 

Moniek Mark Oudenhoven uitnodigen 9-5 tzt 

Moniek Agendapunt volgende vergadering: site DR 

Groeningen + actuele informatie 

13-6 11-7- ‘16 

Maike Contact met Gilde ivm Hemelvaartsdag 13-6 11-7-’16 
 

 

 

 

 

 
 


