Notulen dorpsraadvergadering maandag 9 oktober 2017
Aanwezig: Jill Hartjes, Martien Vervoort, Moniek Drost, Maike Ebben, Diny van Dijk en
Rianne Jans
Afwezig: Tonny School
Opening en welkom door voorzitter
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
De notulen worden goedgekeurd en zullen geplaatst worden op de website van
Vierlingsbeek – Groeningen.
2. Ingekomen post
a: brief college (al doorgestuurd naar jullie)
Ter info.
B: nieuwszaken sept 2017
Ter info.
C: vliegtuigcrashes
Er wordt geld gevraagd ter vergoeding van het onderzoek, het monument etc. We
hebben eerder besloten geen geld te geven, maar er is nogmaals een verzoek
gedaan. De meningen verschillen nu nog steeds, maar toch besluiten we om 50,00
euro over te maken ten behoeve van de stichting Vliegtuigcrashes. Dit omdat het
toch een stukje leefbaarheid is en ook iets belangrijks om vast gelegd te hebben.
Wel blijven we steeds kritisch kijken naar waar we geld aan ‘geven.’
D: Wonen in het Land van Cuijk
Op maandagavond 23 oktober zal er een bijeenkomst plaatsvinden die gaat over het
aanpassen van woningen etc. zodat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen
in hun eigen dorp.
3. Gildenhoed
Moniek heeft via de gemeenteapp een aanvraag ingediend om NP op de nieuw
aangelegde stoep aan de Molenweg.

Wat betreft de situatie op de Gildenhoed:
Enkele inwoners van de Gildenhoed hebben inmiddels een brief van de gemeente
terug gekregen, waarin staat dat zij de brief ontvangen hebben. En dat hun klacht in
behandeling genomen wordt.
Martien heeft zelf nog geen brief gekregen, maar hij vraagt na bij de inwoners die
wel een brief hebben ontvangen welke datum er in de brief genoemd wordt. De
gemeente moet namelijk in de brief een datum vermelden voor wanneer de klacht
behandeld is.
4. WIU Hebben we nog dingen?
Vergadering is verplaatst naar 9 december. Enkele punten die wij nog aan te dragen
hebben:
• Situatie Gildenhoed
• ‘Struinpaadje’ Gildenhoed
• Molenweg; veiligheid
• Prullenbak bij het speeltuintje
5. Partneroverleg 31 okt
Maike en Moniek gaan hier naar toe.
6. Etagelinde
Moniek heeft de informatie naar Maike gestuurd. Maike pakt dit op en gaat hier nu
werk van maken, zodat dit zo snel mogelijk loopt.
7. Kindcentrum Vierlingsbeek
Moniek is enkele weken geleden naar een bijeenkomst hiervan geweest. Moniek zal
nog een klankbordgroep aanwezig zijn. Hierna draagt zij, onder voorbehoud, het
stokje over aan Rianne. Wordt vervolgd.
8. Buurtpreventie
De aanvraag is ingediend.
9. Nieuwe leden
Jill zal twee potentiële nieuwe leden benaderen.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Jill: Heeft gebeld naar Edwin van Ieperen betreffende de AED – vergoeding. Ze
heeft hem nog niet te pakken gekregen.
Moniek sluit om 21.30 uur de vergadering.

