Agenda dorpsraadvergadering maandag 9 januari 2017

Aanwezig: Tonny, Jill, Rianne, Moniek, Diny, Maike
Later kwamen Willem v.d.Rijdt en Han Luyters nog binnen ter kennismaking.
Opening en welkom door Moniek
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Notulen van 14 november 2016 en 12 december 2016 worden goedgekeurd.
2. Ingekomen post: ‘Nieuwszaken’: Maandelijks nieuwsbulletin van de gemeente.
Moniek ontvangt deze en bladert deze door om te zien of er voor ons nog
interessante dingen in staan.
3. Buurtkracht: Zonnepanelen: opzet gemaakt door Rianne, datum geprikt: 7 februari
bijeenkomst in De Zandpoort, ongeveer 6 direct geïnteresseerden.
Er wordt een brief opgesteld en rond gebracht.
E.e.a. weer onder de aandacht brengen van Groeningen, 2 bedrijven
worden uitgenodigd dit weer toe te lichten.
4. Gildenhoed: Artikel 35 procedure gevolgd omtrent betere afwatering bestrating
Gildenhoed naar de gemeente toe, nu moeten ze wel een goed antwoord
geven. Ton Swinkels heeft dit via Mark Oudenhoven (Lijst VDB/LO aan het
college medegedeeld.
5. Vrijkomende Agrarische gebouwen: VAB-beleid, er kom een ruimer beleid hierin.
Er komen steeds meer m2 vrij in de agrarische sector wat hiermee te
Doen? Agri-food is hierin een motor, om hier invulling aan te geven.
Maandag 16 januari is er een bijeenkomst in Concordia voor iedereen uit
Groeningen, Vierlingsbeek, Sambeek, Maashees, Holthees en
Vortum-Mullem. E.e.a. onder leiding van Peter Stevens.
Diny en Rianne zullen hier namens de dorpsraad naar toe gaan.
6. Kermis 2017: Overleg over handhaving kermis op 3 september 2017 omdat het gilde
dan een Gildedag heeft in Soest.
Wij als dorpsraad vinden dat deze op deze datum moet blijven staan
Omdat de kermis met veel moeite nieuw leven in is geblazen en we dit

graag zo willen houden.
7. Kennismaking: Han Luyters en Willem van de Rijdt komen binnen. Ze schuiven
aan om een praatje te maken ter kennismaking, Han stelt zich voor en
hoe hij denkt te gaan (samen)werken.
Maike vraagt nog hoe het zit met de herdeling Land van Cuyk:
Han heeft hierin al veel gedaan in een andere functie, heeft hierin veel
ervaring opgedaan.
Nu is er vanuit de provincie een begeleider aangesteld
(een oud-burgemeester van Breda) die gaat dit nu onderzoeken en
stimuleren c.q. begeleiden om hiermee zoveel mogelijk mensen bij te
betrekken om e.e.a. van de grond te krijgen.
8. Mededeling: 14 februari 2017 receptie van Willem van de Rijdt in het restaurant
van de gemeente Boxmeer van half 5 t/m 6 uur.

9. Rondvraag: Rianne vraagt: doen we mee aan de clubactie van de Rabobank?

TO DO LIST:

Maike: Vergaderdata 2017 doorgegeven aan Globaal en site en Han
Rianne: Enquête buurtpreventieapp?
Moniek: Contact gemeente i.v.m. AED’s?
Jill: bewoners informeren herhaling AED-curcus?
Rianne: maakt brief voor 7 februari inzake zonnepanelen.
Allen: Als het kan iedereen 14 februari naar afscheidsreceptie van
Willem v.d.Rijdt.

Einde vergadering 22.30 uur, volgende vergadering 13 februari 2017 20.00 uur in
De Zandpoort te Groeningen.

