Notulen Dorpsraadvergadering maandag 14 mei 2018
Aanwezig: Diny, Moniek, Martien, Jill, Sten, Maike
Afwezig: Rianne
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: Partneroverleg:
De datum van 6 juni wordt geannuleerd. De nieuwe datum is verplaatst naar woensdag 20
juni. Maike gaat, Rianne laat weten of ze mee kan.
3.
Etagelinde
-Er zijn nu meer positieve reacties: ‘het valt wel mee nu de boom in blad is’. Er heeft een
artikel gestaan in Boxmeers weekblad, in de Gelderlander en op de site VierlingsbeekGroeningen.nl.
-Maike vraagt de rekeningen die er zijn voor het maken van de stellage voor de etagelinde
aan Tonny, zodat we deze voor kunnen leggen aan de gemeente en af kunnen handelen.
-Moniek heeft een reactie gegeven aan familie E.
-Maike overlegd met de gemeente over de afwerking om en onder de etagelinde. Voorstel
vanuit de DR is om binnen de kleinste ring klinkers te leggen en daarbuiten grindcassettes
met grind. Daarbuiten mogelijk nog gras.
Antwoord op vraag om een prullenbak te plaatsen bij het speeltuintje is helaas een afwijzing:
de gemeente heeft een aantal jaar geleden veel prullenbakken weg gehaald omdat het
enorm veel geld kost deze bij te houden.
Afgesproken is om een foto te maken als er veel rommel ligt. Zo kunnen we inzichtelijk
maken of er en hoe groot het probleem is.
4.
WIU
Jill heeft gekeken of er wijzigingen zijn.
5.
Afspraak DR Vierlingsbeek
Maike laat Frans Spiekman, secretaris, weten dat we graag 5 juni met hen om tafel gaan.
Voorstel is om al voor hun vergadering eea door te spreken. Jill en Maike gaan, wie mee wil
kan aansluiten.
Onderwerp wat aan de orde zal komen is de Grotestraat en de veranderde verkeerssituatie.

6.
Aanvraag bijdrage Dorpsquiz
GroeVie heeft gevraagd of DR Groeningen een bijdrage wil doen in de organisatie van de
Dorpsquiz. Maike geeft door aan Lisette dat de DR € 50,- beschikbaar stelt.
7.
AVG
29 mei is er een avond over de vernieuwde privacy verplichtingen waaraan stichtingen en
verenigingen moeten voldoen. Maike gaat met Jill of Moniek.
8.
Voorstel Financiën werkgroep
De werkgroep heeft een voorstel gemaakt. Er lijken na een snelle scan geen vreemde dingen
in te staan. Moniek mailt het voorstel naar iedereen toe. Het voorstel wordt tijdens het
partneroverleg besproken.
9.
Evaluatie Hemelvaart
Een geslaagde dag! Navraag leert dat, op een kleine uitzondering na, iedereen het een goed
concept vond en dat het eten lekker was. Het wachten voor de friet duurde wat lang, maar
dan had je ook heerlijke friet en de enige echte Zwaatje-frikadel speciaal!
Nick Janssen heeft aangeboden volgend jaar een springkussen voor de kleintjes te
verzorgen. Jill huurt volgend jaar in Aijen een springkussen: het wordt gebracht en
opgehaald.
10.
Welkomstpakketje
Het eerste pakketje kan uitgereikt gaan worden!
We hebben besproken wie een welkomstpakket krijgt. Er komt, naast het pakket zoals het er
nu is, een aangepast pakketje voor ‘(mogelijk) tijdelijke inwoners van Groeningen’.
11.
Rondvraag
-Diny: mailt de lijst door van ’de buitenwijken’ van Groeningen
Er lijken toch steeds adressen te zijn die geen post krijgen die door de Hultenhoek bezorgd
worden. We gaan dit de aankomende tijd goed in de gaten houden. Deze week wordt een
steekproef gedaan door Sten: hij zet het glas buiten en kijkt of de uitnodiging voor de
vergadering van SANK in de brievenbus komt en stelt ons van de uitslag op de hoogte.
Zojuist een appje van Sten dat het glas opgehaald is en de uitnodiging in de bus zat!
-Jill: Er volgt binnenkort een uitnodiging voor de opening van MFA Knillus in Vortum Mullem
op 2- of 3 juni.

Volgende vergadering: 11 juni, 20.00 uur, De Zandpoort

