Notulen Dorpsraadvergadering maandag 13 maart 2017
Aanwezig: Diny, Rianne, Moniek, Tonny, Martien, Jill, Maike

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website
Verslag is goedgekeurd. Rianne stuurt de notulen naar Han en de site.
2. Ingekomen post
A: studieconferentie zelfsturing: niemand kan gaan.
3. Buurkracht zonnepanelen
Naar aanleiding van de avond over zonnepanelen heeft Rianne per mail aan Jeroen en
Ton gevraagd hoe zij de avond ervaren hebben. Ton heeft terug gemaild; hij was erg
positief over de interesse en opzet. Jeroen heeft nog niet greageerd. Van de inwoners
heeft Rinus gereageerd interesse te hebben met meerdere geinteresseerde om de tafel
te gaan.
4. Gildenhoed
Antwoord van Ton Swinkels: Ton heeft gesproken met wethouder Verstraaten die
toegezegd heeft in overleg te gaan met wethouder Stevens, inzake de bestrating van
de Gildenhoed.
Als het antwoord onbevredigend blijkt te zijn, gaat VDB LO een initiatiefvoorstel
indienen, waarmee ze druk willen zetten, en komt het in de commissievergadering.
Het is nu nog niet nodig de aanwonende een brief te laten sturen.
Moniek is bezig met het zoeken naar correspondentie vanuit de DR naar de gemeente.
Het kost even tijd om alles na te zoeken.
Er zijn meerdere aanwonende die telefonisch contact hebben gehad met de gemeente.
Helaas is dit niet schriftelijk vast gelegd. Als Moniek het compleet heeft stuurt ze het
naar Ton.
Doordat Martien bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van zijn huis, weet hij
door de brief die hij van de gemeente terug gekregen heeft, dat de gemeente bezig is
met de bouwgrond op de Gildenhoed te herverkavelen. De DR is hierover nooit
geinformeerd. Het antwoord met verheldering hierover is nog niet ontvangen.
5. Hemelvaart/Dorps BBQ

Hemelvaartsdag valt op 25 mei.
Dit jaar gaan we weer een Zeskamp organiseren. Rianne, Martien, Jill en Moniek
regelen dit. Jill bespreekt de BBQ met Anita van De Zandpoort.
Maike kijkt of de brief er nog is en stuurt deze naar Moniek.
De brief 24 april bij de Hultenhoek hebben. Diny brengt de 15 brieven in de
‘buitenwijken’ rond. In de week van 8 mei de aanmeldingen huis aan huis ophalen en
direct laten betalen. Moniek maakt eetkaartjes.
Straatindeling:
Groeningsestraat even + Wittenberg
Maike
Groeningsestraat oneven
Moniek
Hultenhoek
Tonny
Schans + Voortweg tot en met ‘varken’
Jill
Voortweg vanaf Roloefs + Kiekuut
Rianne
Molenweg + Gildenhoed
Martien
Maasstraat + Passtraat
Diny
6. Buurtpreventie
Maike vraagt Harm een buurtprefentie-app aan te maken voor de Hultenhoek en
meldt de buurten aan op de site van Buurtpreventie. Violgende vergadering bordjes
aanvragen bij de gemeente.
7. Verslag bespreking werkgroep evaluatie wijk- en DR-en
Han Luijters vraagt elke wijk- of DR een voorbeeld aan te leveren wat goed is
gegaan, en wat niet goed is gegaan in de communicatie/ uitvoering met de
gemeente. Moniek mailt als positieve ervaring de communicatie over de
betonbandjes tussen fietspad en weg en als voorbeeld van stroeve samenwerking,
de Gildenhoed.
8. Presentatie en practicum IUP
IUP is veranderd in ‘Werk in uitvoering’ en komt eind april op de website van de
gemeente. Er wordt de mogelijkheid geboden een bijeenkomst bij te wonen waarin
uitgelegd wordt hoe het werkt, op de computer. Wij nemen hier geen deel aan.
9. Overzicht acties vragen memo Han
Akties die lopen: de Gildenhoed
Als wij willen dat Han een keer bij de vergadering is, kunnen we dat kenbaar maken.
10.
AED afspaak gemeente
Moniek en Maike zijn geweest. Duidelijk gemaakt waarom Groeningen de AED’s niet
openbaar geregistreerd wil hebben. Dit is zo opgenomen in de inventarisatie die de
gemeente op dit moment aan het opmaken is.
11.

Etagelinde

Jill heeft aan Stefan Ebben en Sten Duijkers laten zien welk voorstel er was mbt de
etagelinde. Beiden boomkwekers hebben aangeboden de boom in de gaten te
houden. Voor alsnog is het volgens hen niet nodig de boom te ondersteunen. Mocht
dit veranderen, zullen zij het laten weten.
12.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
-> Er is een kaartje gestuurd naar de familie van Trees, voorzitster van DR Overloon
-> Alvast nadenken over 20 jaar DR Groeningen (nav de kalender)
-> Sander Eggenhuizen heeft gevraagd of er iemand in Groeningen is die mee zou
willen helpen (bij het maken van vragen) met het organiseren van een dorpsquiz.
Maike vraagt Tonnie
-> Willem vd Rijdt heeft een bedankmailtje gestuurd: mochten we hem ergens voor
nodig hebben, zijn nieuwe mailadres is wimrijdt@gmail.com
-> Op 20 mei is er een ‘cafeetjesloop’, een tocht langs cafeetjes en barretjes in
Groeningen. Verdere info volgt binnenkort.

Aktiepuntenlijst:
Wie
Wat
Rianne notulen doorsturen
Moniek info correspondentie naar Ton sturen
Maike
Brief Hemelvaartsdag naar Moniek sturen
Maike preventie-app Hultenhoek + aanmelden op site
Moniek
Moniek

Wanneer

Buurtpreventie op de agenda
Han mailen positieve- en negatieve ervaring met de
gemeente

Volgende vergadering: maandag 10 april 2017, 20.00 uur, De Zandpoort Groeningen

√

