Agenda Dorpsraadvergadering maandag 14 november 2016
Aanwezig: Diny, Rianne, Moniek, Tonny, Martien, Jill, Maike
Gast: Anjo Welles

Opening en welkom door voorzitter Moniek
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Notulen is goed gekeurd. Rianne stuurt deze naar de site. Ze kijkt meteen op de site
welke notulen ontbreken en stuurt deze door.
2. ingekomen post
a; griffie notulen april
Zie 1.
3. bijeenkomst nieuwe rollen dr
Moniek is ook naar de 2de bijeenkomst geweest. Deze heeft ze als erg positief en
interessant ervaren. Er was een gastspreker uit Hegelsom, die vooral vertelde uit de
praktijk. In de dorpen daar maken ze een kaart waar o.a. het aantal inwoners,
leeftijdsopbouw, sportclubs, verenigingen, scholen in staan en ook wat de
verwachting is over 20 jaar. Hegelsom heeft 3 speerpunten genomen en werken daar
nu aan in een werkgroep. De opbouw van de werkgroep moet een afspiegeling zijn
van de inwoners. Eén van de speerpunten is sportclubs.
Conclusie van Moniek, en ook andere kleine kernen: wij werken voor een groot
gedeelte al zo.
Voor de grote kernen en wijkraden is dit moeilijker, zoals elke keer opgemerkt wordt.
In Hegelsom en omgelegen kernen wordt door de gemeente een bedrag van €
8500,- gegeven, waarvan ze alles moeten doen.
Als er geld bij moet ergens, moet het plan tot in de kleinste detail uitgewerkt worden
voordat er stappen ondernomen worden om geld proberen te krijgen.
Er volgt nog een derde bijeenkomst.
Anjo: De raad heeft opgemerkt en bij het college aangedragen dat het voor de
communicatie goed zou zijn dat er een soort griffie voor de DR-en komt. Mogelijk
wordt dit meegenomen bij :Dorpsraad Nieuwe Stijl.
4. Raadscarrousel
Dit is vaak als positief ervaren. Voor een aantal van de raadsleden is het een
belasting: 4x per jaar een DR bezoeken. Tot zomer 2017 blijft de Raadcarrousel

bestaan. Liefst sluiten er bij de DR-vergaderingen 2 partijen aan, in de praktijk blijkt
dit (nog) niet zo te zijn.
De DR mag de raadsleden geen opdrachten meegeven! Zij zitten er om aan te horen
wat er speelt en leeft in de verschillende dorpen. De agenda van de DR hoeft er dan
ook niet op worden aangepast. Het College blijft primaire gesprekspartner.
5. nieuwe wijk en dorpsraad coordinator
Met ingang van het vertrek van Willem v.d. Rijdt, wordt dhr. Han Luijters de nieuwe
coördinator Wijk- en DR-en.
6. Kerstboom
Jill en Maike maken nieuwe versiering voor bij de boom.
Boom wordt op 10 december om 10.00 uur bij Peter Verbeek-Wolthuis gehaald. Diny
vraagt Peter Jacobs. Tonny en Martien halen de boom.
Moniek maakt erwtensoep
Rianne maakt brief: 14.00 uur op het schietterrein, 15.30 uur broodjes bakken,
glühwein en warme chocomel bij de kerstboom.
Jill en Moniek doen boodschappen en regelt stookton voor de broodjes.
Diny brengt uitnodiging rond in buitenwijken en doet boodschappen.
Rianne en Maike regelen het schilderen.
7. lvc net
Loopt, nieuws, als dat er is, is overal te lezen.
8. Buurtkracht
Rianne stelt voor om een brief uit te doen om de interesse bij inwoners te
inventariseren m.b.t zonne-energie. Zonder concrete aantallen blijkt het lastig te zijn
offertes op te vragen, bedrijven willen richtlijnen hebben. Rianne stelt brief op. Deze
kan tegelijk met de uitnodiging Kerstversiering de deur uit. Als er geen reacties
komen, blijkt er geen interesse en houdt het op vanuit de DR.
8a. Sinterklaas
8b. De Zandpoort
Anita wil graag een spooktocht o.i.d gaan organiseren. Het is goed dat er activiteit in
het dorp is, maar waar ligt de verantwoordelijkheid, initiatief e.d.? Over gesproken
met elkaar. Mogelijk een werkgroep, met initiatief vanuit De Zandpoort, maar met
daarin ook iemand van de DR en zeker ook andere inwoners.
Ander idee: donderdag voor de carnaval een Truujebal, alleen voor vrouwen. Moet
buiten de DR verder over gesproken en gedacht worden, met (mogelijk) een lijntje
naar de DR.
8c. AED
Jill plant z.s.m herhalingslessen. Komt volgende vergadering terug op de agenda.
8d. Buurtpreventie
Om borden te laten plaatsen moet e.e.a. door de DR aangedragen worden, m.n.
welk gebied de Buurtpreventie bestrijkt en liefst met tekening waar het onze

voorkeur heeft dat de borden gehangen worden. Martien, Maike, Moniek
inventariseren bij Gildenhoed/ Molenweg, Maasstraat, Groeningsestraat en
Hultenhoek.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Anjo: Er gaat een onderzoek komen naar een vrij liggend fietspad voor de
Molenweg.
Maike: voor december DR Vierlingsbeek uitnodigen
Rianne: gaat informeren/ aangeven minder frequent afschriften te willen ontvangen
Volgende vergadering:
Maandag 12 december, 20.00 uur, De Zandpoort Groeningen
-

