
 

 

 

Notulen Dorpsraadvergadering maandag 8 januari 2018 

Aanwezig: Martien Vervoort, Moniek Drost, Diny van Dijk, Maike Ebben, Tonny 

School en Rianne Jans 

Afwezig: Jill Hartjes  

Opening en welkom door Moniek 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Notulen worden, na een kleine aanpassing, goedgekeurd en zullen door Rianne naar 

de gemeente gestuurd worden en op de website geplaatst worden.  

 

2. Ingekomen post 

A: kennismaking nieuw college  

Het nieuw te kiezen college wil graag bij de wijk-en dorpsraden op ‘bezoek’ komen, 

ter kennismaking. En ook om van gedachten te wisselen over het collegeprogramma 

en/of coalitieakkoord. Alsmede de rol en positie van wijk- en dorpsraden.  

Wij geven onze voorkeur door voor maandag 14 mei en maandag 11 juni.   

3. Gildenhoed 

De aanpassingen die aan de oneven kant gedaan zijn (aanleg trottoir)zijn erg netjes 

uitgevoerd. De bewoners zijn aan de oneven kant zijn er erg tevreden over. Nu is het 

nog afwachten wat er met de even kant gebeurt. Groenstrook of parkeervakken? 

Moniek stuurt een e-mail naar de gemeente, met daarin de vraag wat er nu gaat 

gebeuren aan de even kant. Volgens het bestemmingsplan zal dit een groenstrook 

worden, dit is nu echter nog niet het geval. Het zou fijn zijn wanneer dit voor de 

Gildedag in juli 2018 in orde gemaakt is.  

 

4. Etagelinde 

De werkgroep is inmiddels bij elkaar geweest. Rob Gerrits heeft naar aanleiding 

daarvan een verfijnde bouwtekening gemaakt. Deze is later nog in samenspraak met 

Rinus Thijssen aangepast. De balken zijn inmiddels gezaagd en geschaafd en liggen 

nog bij de gemeente. Deze komen een dezer dagen deze kant op.  

Op korte termijn moet er een overzicht komen van de te verwachte kosten. Hierna 

gaan we bekijken welke kosten de gemeente voor zijn rekening zal nemen en welk 

bedrag de dorpsraad zal bekostigen.  

 



5. WIU 

Moniek verstuurt deze week de e-mail, met daarin de punten die wij aandragen.  

 

6. Gemeentegids 

De gegevens in de gemeentegids dienen aangepast te worden. Voor ons is dit alleen 

een adreswijziging in verband met de verhuizing van Moniek. Zij zal dit zelf 

doorgeven.  

Ook de gegevens in de KVK kloppen niet helemaal en dienen aangepast te worden. 

Moniek gaat hier achteraan.  

 

7. Kerstboom 

We besluiten een eigen kerstboom te gaan laten groeien. Tot die tijd gebruiken we 

de etagelinde als alternatieve kerstboom. Moniek neemt contact op met Guido 

Daamen. Hij verkoopt kerstbomen en woont op de Voortweg. Ze vraagt na of hij 

grote bomen heeft en wat de mogelijkheden zijn.  

 

8. Financieel jaaroverzicht DR 

Rianne presenteert het jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht wordt door Rianne naar Han 

gestuurd, wanneer alle rekeningen voor 2017 binnen en betaald zijn.  

 

9. Presentje nieuwe bewoners 

De nieuwe inwoners van Groeningen, die per 1 januari 2018, in Groeningen zijn 

komen wonen, zullen vanuit de dorpsraad een welkomspakket krijgen. Voorheen 

kregen de nieuwe bewoners een dorpskalender, maar dit ligt al enige tijd stil. Dit 

wordt nu door Jill, Maike en Rianne opgepakt. Er zullen onder andere producten van 

de lokale ondernemers in komen. Ook zal er een tegoedbon voor de Groeningse vlag 

in komen. De bewoners kunnen dan een vlag aanschaffen, met 12,50 euro korting.  
 

10. Rondvraag  

Maike:  

 Buurtpreventie: We hebben een bevestiging gekregen dat de borden opgehangen 

zullen worden. Deze brief hebben we in oktober al gekregen, maar de borden zijn 

echter nog niet geplaatst. Maike neemt zo snel mogelijk contact op met de gemeente 

om na te vragen wanneer de borden geplaatst zullen worden.  

 

Voorzitter Moniek sluit om 22.00 uur de vergadering. 

De volgende vergadering is gepland op maandag 19 februari.  

 

 


