Notulen Dorpsraadvergadering maandag 9 april 2018
Aanwezig: Moniek Drost, Maike Ebben, Diny van Dijk, Tonny
School, Sten Duijkers, Martien Vervoort en Rianne Jans
Afwezig: Jill Hartjes
Opening en welkom door voorzitter Moniek
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
2. Ingekomen post
a; vooraankondiging partneroverleg kadernota
Partneroverleg op maandag 6 juni, waarbij de kadernota besproken zal worden.
Rianne en Maike zullen hier namens dorpsraad Groeningen heen gaan.
B; profielschets coördinator wijk – en dorpsraden
Moniek stuurt de profielschets naar ieder door en wil graag voor vrijdag 13 april van
iedereen reactie.
3. Etagelinde
De onderste ondersteuning van de etagelinde is inmiddels afgelopen zaterdag
geplaatst. De tweede ring komt er aankomende zaterdag op. De begroting moet nog
ingediend worden bij de gemeente. Rinus Thijssen zal een bankje maken voor
rondom de boom.
We denken nog na over de bestrating rondom de boom, zodat de boom voldoende
water krijgt, maar het er wel netjes uit ziet. Maike en Rinus maken een schetsje en
mailen dit naar ons toe.
4. WIU
Geen bijzonderheden
5. Presentje nieuwe bewoners
De benodigdheden voor de pakketjes zijn bekend. Wanneer nodig kunnen de
pakketjes dus samengesteld worden.
6. Hemelvaart
We hebben de pizzawagen besteld en nu ook een optie op de frietwagen.
Rianne past de brief aan en zorgt dat deze, deze week nog bij Moniek is. Dan
kunnen de brieven aankomende maandag door de zorgboerderij rondgebracht
worden.

Briefjes vanaf 20 april ophalen, uiterlijk 27 april het geld en de opgaves bij Moniek
afgeven.
Groeningsestraat t/m Zandpoort + Wittenberg = Maike
Groeningsestraat even vanaf Tan = Moniek
Groeningsestraat oneven vanaf Stevens= Rianne
Hultenhoek = Tonny
Molenweg + Gildenhoed = Martien
De Schans + Voortweg tot en met varken = Sten
Voortweg vanaf Roelofs = Jill
Maasstraat + Passtraat = Diny
7. Rondvraag
- Er zijn bakken geplaatst op de Grotestraat in Vierlingsbeek. Om zo de snelheid
van de automobilisten te remmen. Dit is iets wat de aanwonende hebben
aangekaart en wat vrij snel gerealiseerd is door de gemeente. Wij zijn
benieuwd of de dorpsraad Vierlingsbeek hiervan ook op de hoogte is, of dat
dit zonder hen geregeld is. Maike vraagt dit na bij de dorpsraad Vierlingsbeek
en maakt dan ook meteen een afspraak om aan te sluiten bij een dorpsraad
vergadering van de dorpsraad Vierlingsbeek.
- Martien vraagt of er weer een prullenbak geplaatst kan worden bij het
pannaveldje. Moniek mailt de gemeente hierover.

