Notulen Dorpsraad Groeningen
10 oktober 2016
Afwezig: Tonny School
Opening en welkom
Door voorzitter Moniek.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Worden goedgekeurd. Verslag juli moet nog gemaakt worden.
2. Ingekomen post
a; Bladmanden: in tegenstelling tot vorige berichtgeving, worden er nu door de
gemeente bladmanden geplaatst. B&W heeft besloten 120 manden te plaatsen. Het
is een pilot, geen besluit voor de aankomende jaren dus.
b; Hulp voor DR-en: mbt ruimtelijke plannen, kunnen DR-en met vragen terecht bij
Henk Verberk.
c; Sociale kaart: Op deze lijst staan de contactpersonen met contactegevens van
diverse hulpverlenende instanties. Moniek neemt contact op met Vincent Gerrits om
deze met de DR-en gezamelijk op de site en in Globaal te plaatsen.
d; Werkzaamheden stroomlijn: Een zeer uitgebreide mail met alle info over het plan.
Moniek stuurt de mail door. Voor vragen kunnen we via Moniek terecht bij Sandra
van Gerwen, communicatiemedewerker van de gemeente.
3. Collegebezoek Vierlingsbeek
Jill en Moniek zijn geweest. Een heel andere opzet dan bij de Collegebezoeken in
Groeningen. Vooral vanuit bewoners diverse kleine en grotere perikelen. Ook de
Molenweg kwam aan bod.
4. Bijeenkomst nieuwe rol DR-en:
Hay Arts, DR Hegelsom was gastspreker. Moniek is geweest en had deze keer een
goed gevoel overgehouden aan de bijeenkomst: in Groeningen is al veel goed
geregeld. Heeft vooral ook te maken met de kleinschaligheid van het dorp.
5. LVCnet:
De onderzoeks en daarna onderhandelingsfase loopt. Via de media is regelmatig een
verslag van stand van zaken te lezen.

6. Ronvraag en wat verder ter tafel komt:
Maike:
-Er is een mogelijkheid om Buurtpreventieborden aan te vragen. Maike informeert bij
de gemeente.
-Het onderhoud van het groen bij het Kruisbeeld, wie doet dat? Maike vraagt na.
Jill:
-De invalswegen misschien ‘aankleden’? Mogelijkheid bekijken van combinatie met
Groenings Gedoe en/ of kunstenaar. Maike communiceert dit.
-Zijn de poesten weg en de gaten bij Peter Verbeek-Wolthuis dicht gemaakt? Komen
we volgende vergadering op terug.
-Kerstversiering: i.p.v. het kerststalletje worden er letters gemaakt van md. Jill en
Maike maken letters, Rick spuit deze, de letters worden door de kinderen van
Groeningen beschilderd. Verdere afspraken maken in november.
-14 februari is de afscheidsreceptie van Willem v.d Rijdt.

Volgende vergadering: maandag 14 november, 20.00 uur, De Zandpoort

Aktielijst:
Plaatsen Sociale kaart site en Globaal
Stroomlijn doormailen
Info aanvragen Buurtpreventieborden
Onderhoud kruisbeeld?
Invalswegen aankleden ism GG
Tuin Peter Verbeek Wolthuis
Kerstversiering
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