
Agenda Dorpsraadvergadering maandag 12 december 2016

Aanwezig: Martien, Tonny, Jill, Rianne, Moniek, Diny, Maike
Gast: Ton Swinkels, raadslid VDB LO, later: Willem vd Rijdt

Opening en welkom door Moniek

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website

De notulen van november is pas op 12-12 gemaakt. Mochten er nog fouten in staan, 

graag deze mailen naar Rianne.

2. Ingekomen post 

a; nieuwjaarsreceptie

Op 2 januari van 17.00- tot 19.00 uur. Niemand gaat.

b; Ik wil vervoer

Persbericht: als er inwoners vragen hebben over het openbaar vervoer, kunnen ze 

naar de site www.ikwilvervoer.nl verwezen worden.

c; Vergaderdata 2017 (doorgeven aan Han Luijters)

9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 

oktober, 13 november, 11 december zijn de vergaderdata in 2017.

Maike mailt deze door aan Globaal, vierlingsbeek-groeningen.nl en Han Luijters.

 

d; Informatiebijeenkomst wateroverlast

Hiervoor is een uitnodiging maar de avonden zijn met name bedoeld voor 

gedupeerde inwoners van desbetreffende wijken.

e; Gemeentegids

Vraag vanuit de gemeente om te controleren of de info over Groeningen klopt. 

Moniek geeft verandering van voorzitter Govert naar voorzitter Moniek door. Verdere 

info hoeft, wat de DR betreft, niet opgenomen te worden.

f; Terugkoppeling Anjo Verhoeven



- Vanuit de gemeente wordt er een vergoeding gegeven voor onderhoud aan 

openbare AED’s. Moniek neemt contact op met de gemeente om uit te legen waarom 

de AED’s in Groeningen niet openbaar, maar wel landelijk geregistreerd staan.

-Snelheidskastjes zijn bij de coördinator Wijk- en DR-en aan te vragen.

3. Piet Theunissen

Rianne heeft idee voor een kadootje om Piet te bedanken. Zij verzorgt dit. Verder 

iedereen nadenken over wat er bij zou kunnen.

4. Buurkracht zonnepanelen

Er zijn 4 inwoners die aangegeven hebben interesse te hebben in een ‘infoavond 

zonnepanelen’. Rianne vraagt per mail naar welke avond hun voorkeur uit gaat, prikt 

vervolgens een datum en nodigt 3 aanbieders van zonnepanelen uit. Tevens nog een 

brief de deur uit doen met concrete info, mogelijk komen er dan nog meer 

belangstellenden.

5. AED-cursus

Jill mailt alle deelnemers voor de herhalingscursus dat deze in maart-april 

georganiseerd wordt. Er is dan nog één moment in het jaar waarop de 

herhalingscursus aangeboden wordt.

6. Kerstboom

2 van de 5 lichtsnoeren doen het niet. Tonny vraagt Theo Kuijpers of hij deze na kan 

meten. Als er hulp bij nodig is vraagt Tonny Martien.

Het lijkt of er met het bezorgen van de uitnodiging voor het schilderen wat mis 

gegaan is. Is dat de reden dat er niet zo veel kinderen waren?

Wel of niet blijven aanbieden/ organiseren? Wel doen; het is niet heel veel werk, is 

maar 1x in de 2 jaar en het vooral wél doen voor de kinderen die wel komen.

Gedachtenwisseling over ook verlichting aan de ‘Vortumse kant’ van de boom: 

volgend jaar komt er een silhouette van een kerststalletje met Jozef, Maria en kribje 

van wit gespoten hout (als nu de letters) en daarin lampjes (ook als letters). 

6a. IUP

Communicatieprotocol 2017-2019. Op 17 januari staat er avond gepland waarop 

iedereen bijgepraat wordt over het plan, waarin staat wat de gemeente in de 

openbare ruimte gaat doen in de aankomende 2 jaar. Als DR hebben we, en kunnen 

we altijd, input leveren. Het plan wordt elke 2 jaar geactualiseerd. 

De DR draagt nogmaals de problematiek m.b.t de weg in de Gildenhoed aan. Het zou 

goed zijn als ook de inwoners dit doen. 

Over het gevaar van de Molenweg, met als oplossing een apart fietspad, is een motie 

ingediend door VDB LO, wat er in resulteert   dat er in ieder geval nog eens gekéken 

wordt naar de situatie. De raad heeft echter aangegeven dat er vanuit de DR-en 

Vierlingsbeek en Groeningen nooit aangegeven is dat er een apart fietspad zou 

moeten komen. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen!



DR Groeningen (Maike) schrijft een officiële brief hierover. Moniek zoekt terug wat de 

DR hierover aangedragen heeft.

6b. Kroniek 

Moniek heeft de Kroniek van 2015 ontvangen van Han Morsink. Maike mailt naar 

Globaal en de site, om aan te geven dat mensen deze kunnen aanvragen. Hierbij 

moet vermeld worden dat dit de laatste Kroniek zal zijn.

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Willem bedankt de DR voor de fijne samenwerking en geeft aan vertrouwen te 

hebben in de manier waarop wij bezig zijn en zegt door te gaan op deze voet. Wel 

ons punt blijven maken als het een punt is! 

De DR bedankt Willem!

Martien: Buurtpreventieapp: voorstel van Martien om een brief aan alle inwoners te 

sturen.

Besloten is dat Rianne een ‘enquête’-brief maakt om te peilen hoe inwoners er over 

denken en waar behoefte aan is.

Maike: Bedankje voor Peter Theunissen (kopiëren), Peter Verbeek-Wolthuis 

(kerstboom) en Zorgboerderij de Hultenhoek (bezorgen brieven): Martien verzorgt 

bedankjes en brengt deze.

Rianne bestelt groen papier, waarop voortaan de brieven van de DR gekopieerd 

worden; misschien valt het dan meer op dan op een wit blaadje. Het papier wordt bij 

Tonny School bezorgd, vandaaruit per paar pakken naar Peter Theunissen brengen.

Door Wie Wat Datum 

besproken

Datum 

afronding

Rianne Notulen november nalopen en naar site sturen 12-12

Maike Vergaderdata ‘17 doorgeven Globaal, site, Han 12-12

Moniek Doorgeven veranderingen gemeentegids 12-12

Moniek Contact gemeente AED’s 12-12

Rianne Kadootje Piet 12-12

Rianne Uitnodiging zonnepanelen Buurkracht 12-12

Jill Inwoners infotmeren herhaling AED cursus 12-12

Tonny Verlichting Kerstboom, contact Theo 12-12

Jill Silhouette kerststal 12-12 Dec ‘17

Maike Brief gemeente fietspad Molenweg 12-12

Moniek Terugzoeken UIP 12-12

Maike Globaal, site mailen Kroniek 12-12

Rianne ‘Enquette’buurtpreventieapp 12-12

Martien Bedankjes Peter, Peter, Hultenhoek 12-12

Rianne Groen papier bestellen 12-12




