DORPSRAAD GROENINGEN.
Notulen vergadering 13 februari 2017.
Aanwezig: Maike Ebben, Moniek Drost, Diny van Dijck, Tonny School, Rianne Jans,
Martin Vervoort en Jill Hartjes.
Notulen:

Notulen van 9 januari 2017 worden goedgekeurd.
Notulen worden doorgestuurd naar de website!

1. Ingekomen post:
• Opschoondag: Jos van Boekel vraagt bijdrage op basis van 50/50 hiervoor.
• Han Morsink: mail van gehad omtrent deelname streekmarkt, doen we niet
aan mee.
• Vliegtuigcrash: Mededeling over voorgang: nadert voltooiing!
• Samantha regeer: Nieuwe contactpersoon van
• Aangepast sporten: 20 februari informatieavond.
• T.v.-programma: Niets in te brengen.
• Bestemmingsplan Groeningingsestraat 1a: Medewerking gemeente is
toegezegd.
• Evenementenvergunningen: Ter inzage.
• Demografische gegevens: Gegevens (cijfers) van alle dorpen, Han Luyters
gevraagd, wordt vervolgd.
2. Buurtkracht /zonnepanelen:
Goed verlopen avond, goede opkomst, goede uitleg van beide partijen (Kuda
/aankoop en Ton Swinkels/ huurkoop, wordt vervolgd.
3. Klokken kapel:
Brief van aanwonende gehad dat het minder leuk is omdat het nu wel erg
luidruchtig gaat. Kunnen we daar iets aan doen?
Afgesproken dat we ze doorsturen naar Frans Kusters.
4. Gildenhoed: Brief retour gehad van de gemeente inzake wateroverlast, dit
blijft zo, dit is het antwoord op onze klacht, de Gildehoed beter inrichten
geschiedt alleen als de straat redelijk is volgebouwd.
Wel wordt het bestemmingsplan herzien tegenover de nrs 1 t/m 11 om dit te
bevorderen.
5. V.A.B.: (vrijkomende agrarische gebouwen) 16 januari bijeenkomst geweest,
Diny en Rianne geweest, nuttige discussie!, wordt vervolgd.
6. Kermis: Overleg met het gilde gehad over 3 september 2017: Maike, Tonny
Diny gedaan, positief verlopen, wachten besluit van het gilde af.
7. AED: Brief van gemeente waar ze hangen, beperkt inzetbaar volgens hun.

Wethouder Hendriks en Dhr. van Iperen willen overleg.
Maike en Moniek gaan erheen om te over leggen op 15 februari om 9 uur.
Jill Hartjes: Herhalingslessen op 5 en 12 april, iedereen krijgt bericht.
8. WDR: Wijk en dorpsradenoverleg: over kermis gesproken op bijeenkomst,
goed verlopen, Groeningen is een goed voorbeeld voor andere dorpen,
Han Luyters was hierbij ook aanwezig.
9. Rabobank Clubkas: Rianne heeft ons hiervoor aangemeld, zijn hierbij
toegelaten
op basis van het kermisgebeuren.
10. Boerenbruiloft: Iedereen erheen, Rianne twijfelt nog, Moniek is er niet. Diny
regelt cadeau.
11. Buurtpreventie: Grote animo hiervoor, valt niet tegen, hoe verder, wachten op
aanmaak app hiervoor, eerst inventariseren, telefoonnrs verzamelen.
Vervolg: volgende vergadering kijken waar we bordjes neerhangen, eerst nog
opgeven via de website.
12. Etagelinde bij Kapel/Groeningsestraat: Gemeente zoekt medewerking van de
dorpsraad, misschien enkele enthousiaste dorpsgenoten hiervoor benaderen.
Jill vraagt dit aan Stefan Ebben.
13. Hemelvaartsdag: Dit is op 25 mei 2017, informeren of er elders iets te doen is,
Volgende vergadering concreet zijn.
Mededeling/Rondvraag:
• Hultenhoek heeft buurtapp, Berni Kusters is beheerder, Christien Jans hier
bij zetten.
• Jill vraagt hoe het zit met het 20-jarig bestaan van de dorpsraad volgend
jaar. Gaan we bekijken.
• Maike: Marijke van Bergen was zeer enthousiast over buurtkracht! Mooi
toch.
Einde vergadering 22.15 uur, volgende vergadering op 13 maart om 20.00
uur in De Zandpoort.

