Notulen dorpsraadvergadering maandag 8 oktober 2018
Aanwezig: Martien Vervoort, Moniek Drost, Maike Ebben, Sten
Duijkers en Jill Hartjes
Afwezig: Rianne Jans,
Opening en welkom door voorzitter Moniek.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
Betreffende de etagelinde: Maike moet nog de rekeningen op een rijtje zetten en
naar Jan van Dinther mailen. In de mail wordt meegenomen de vraag over het
plaatsen van een infobordje over en bij de etagelinde. Maike maakt hier een
tekstvoorstel voor.
Op de agenda voor de volgende DR- vergadering komt de ‘opening’ etagelinde/
kerst/ creatieve activiteit voor de inwoners (kinderen).
De notulen zijn goedgekeurd. Maike vraagt Rianne de notulen (na verwijdering van
namen) door te sturen naar site en gemeente.
2. WIU
Jill kijkt nog specifiek of er iets aangegeven staat over de bermen van de
Hultenhoek.
3. Convenant
Moniek zet namens dorpsraad Groeningen een handtekening.
4. ‘k Wèt’t
Afgelopen zaterdag is de finale-avond geweest. Team Gruuninge is 3de geworden. Er
moest oa een cake gebakken worden. Omdat Groeningen flink onder de aandacht
gebracht is bij vele BN-ers (een andere opdracht was om BEN-ers in een filmpje te
latren zeggen: “Succes, Team Gruuninge”) is het volgens de vergadering geoorloofd
de kosten van de cake te betalen uit het DR-potje.
5. SANK
De notulen die we ontvangen hebben van SANK is niet een weergave van wat er
besproken is: de uitspraken die bij Moniek en Maike staan zijn niet altijd door hen
zoals geschreven staan, uitgesproken. Martien en Sten hebben ook dingen gezegd
die niet beschreven staan. Als er uitspraken direct met naam gekoppeld worden aan
een persoon, moeten deze wel juist zijn.
Er kwam ons ter oren dat de notulen ook naar derden is doorgestuurd, tegen de
duidelijke afspraak in die we tijdens de brainstormsessie hierover gemaakt hebben.
Moniek heeft HM gebeld tijdens de vergadering. Er blijkt aan communicatie wat te
schorten binnen SANK. We hebben nogmaals duidelijk gezegd dat de DR geen partij
is en wil zijn in eventuele veranderingen mbt de köpkesmert! SANK is op eigen
initiatief, en met goed vinden van de DR, aangesloten in de vergadering om over het
vraagstuk van veranderingen van de köpkesmert van gedachten te wisselen.

Moniek past de notulen aan, overlegd deze met ons en stuurt dan terug naar SANK.
6. Partneroverleg
Op 31 oktober is er het partneroverleg. Moniek gaat. Jill gaat (onder voorbehoud mbt
privésituatie) mee. Navragen of Rianne mee kan als Jill niet kan.
7. Nieuwe leden
P is gevraagd en komt er deze maand op terug of het te combineren is met thuis en
andere vrijwilligersfuncties.
L is nog niet gevraagd, dat gaat Maike aankomende maand doen.
T is geen optie ivm werk. Afwachten wat P en L doen, volgende vergadering komen
we er op terug.
8. Rondvraag
Martien: Het pannaveldje vraagt om onderhoud. Maike neemt dit mee in de mail aan
Jan van Dinther.

