Notulen Dorpsraadvergadering
12 november 2018
Aanwezig: Martien Vervoort, Moniek Drost, Maike Ebben, Sten Duijkers
en Jill Hartjes
Gast: Andrea, de nieuwe coördinator W&D-en
Afwezig: Rianne Jans,
Opening en welkom door voorzitter Moniek.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen:
Moniek heeft het convenant getekend. Op DR Holthees na, heeft iedereen getekend.
Verslag is goedgekeurd. Maike stuurt het naar de website.
2. WIU:
Jill heeft een nieuwe inlogcode. Jill heeft met de gemeente gebeld om na te vragen waarom
bijvoorbeeld de (2de) inritten die nu geplaatst worden niet aangegeven zijn. In WIU worden
alleen grote werkzaamheden geplaatst.
Er staan 2 grote werkzaamheden gepland. Moniek vraagt na wat precies bedoeld wordt.
Vóór 15 januari ’19 kunnen we punten doorgegeven die volgens opgenomen moeten worden
in WIU. Iedereen denkt er over na en tijdens de vergadering van december maken we een
lijstje compleet.
3. Partneroverleg:
Het was een zinnig overleg met interessante onderwerpen. Een andere voorzitter (Andrea?)
zou wenselijk zijn.
Het is erg jammer dat de straatcoaches van 5- naar 3 dagen per week bezuinigd worden. Er
wordt bekeken hoe er in het gemeentehuis een ruimte komt voor politie (waarvan het
kantoor in Cuijk ook gaat sluiten waardoor het dichtstbijzijnde kantoor in Uden is) en
straatcoaches.
4. Kerstboom:
Op 8 december wordt de ‘kerstboom’ geplaatst:
-Voor die tijd maken en plaatsen Tonnie en Rinus iets waarin de kerstverlichting bevestigd
kan worden boven in de boom. Mogelijk ook al haakjes plaatsen.
-Jill koopt meer kerstverlichting
-Jill koopt ballen en probeert of het met stiften de ballen versierd kunnen worden door de
kinderen.
-Jill tekent sterren, kerstballen en kerstboompjes op hout. Sten en Martien kijken naar
resthout en zagen de figuren uit. De houten figuren worden in meerdere kleuren gespoten,
de ballen worden door de kinderen versierd.
-Maike maakt een brief om kinderen (en volwassenen die willen) uit te nodigen om op 8
december de ballen te komen kleuren, van 10.00- tot 11.00 uur en om ’s avonds bij het

aanmaken van de kerstverlichting te zijn. De zorgboerderij de brieven rond laten brengen en
Martien bezorgt in de buitenwijken. Moniek geeft de adressen door.
-Sten en Martien zorgen om 10.00 uur (evt met Rinus en Tonnie) dat de verlichting in de
boom komt. Aandachtspunt: stroom.
-12.00 uur de versierde ballen inspuiten met blanke lak, daarna soep eten (Moniek maakt
soep) en aansluitend de versiering in de boom hangen.
-16.30 uur is iedereen uit Groeningen uitgenodigd. De vrijwilligers (ons pap, Rob, Tonny,
Peter, Geert, Theo, Stephan) die geholpen hebben bij het maken en zetten van de stellage
worden bedankt voor hun hulp en krijgen een presentje. Jill zorgt hier voor. Daarna wordt de
verlichting in de ‘kerstboom’ aan gedaan (moeten de stroom dus nog niet op het
straatverlichtingnet aansluiten!) en is er voor de aanwezigen glühwein, warme chocomel,
kersstol en krentenbrood oid. Maike doet de boodschappen.
5. Nieuwe wijk- en dorpsraad coördinator (Andrea) komt zich voorstellen:
Andrea is sinds 17 september de nieuwe coördinator W&D-en. Andrea is werkzaam geweest
als communicatieadviseur in de zorg. Een speerpunt van haar is dan ook ‘communicatie’. Ze
wil niet de ‘nieuwe Willem’ of de ‘nieuwe Han’ zijn, maar gaat haar functie op haar manier
invulling geven. Verder wil Andrea voor langere tijd werken als coördinator W&D-en. Op dit
moment oriënteert ze zich door een kennismakingsronde langs alle W&D-en te maken en
tegelijkertijd dit ook te doen binnen het gemeentehuis.
Andrea vraagt ons, als we een mail sturen naar de gemeente, dit te doen naar het algemene
mailadres gemeente@boxmeer.nl met haar in de CC. Als het gaat om iets waar we al langer
contact over hebben, kan het wel rechtstreeks naar de desbetreffende ambtenaar.
6. BING 75 jaar leven in vrijheid
Wim Goossens sluit 10 december aan.
7. Buurkracht/energie café (13 november Vierlingsbeek)
Er is een werkgroep Energie Café.
8. Jongerenforum
Er is een initiatief om een jongeren forum op te richten. Zij willen van jongeren horen waar
zij mee bezig zijn, hoe zij denken over diverse onderwerpen en hen mee te laten denken.
Antoinette Versteegen heeft tijdens het partneroverleg gevraagd of DR Groeningen hier iets
in kan betekenen, omdat we een jonge DR hebben. Moniek vraagt of Rianne donderdag 15
november van 19.00- tot 21.00 uur aan wil sluiten. Als Rianne niet kan, laat Moniek dit aan
Rietje .. weten, waarbij Moniek dan aangeeft dat de termijn waarop we mensen kunnen
vragen, te kort voor het overleg van donderdag is.
9. Nieuwe leden:
Paul zou vandaag aansluiten, maar heeft afgemeld omdat hij niet fit was. Volgend overleg
sluit hij graag aan, om een aantal maanden te kijken of het wat voor hem is en of het te
combineren is met thuis.
TO heeft een nieuwe baan, mogelijk over een tijd vragen.

LJ kan ook nog gevraagd worden door Maike
10. Molenweg
Door een vormfout komt de aanvraag voor bestemmingswijziging Molenweg mbt de molen,
opnieuw ter inzage. DR Vierlingsbeek attendeerde ons hier op. Moniek neemt contact op met
Vincent. Moniek informeert ook bij Vincent naar de bakken op de Grotestraat.
11. Rondvraag
Martien: Is nagevraagd of er spijlen in de goal kunnen komen? Maike heeft wel de vraag
voorgelegd van het pannaveldje en het onkruid onder de etagelinde (wat keurig netjes
verwijderd is!) maar is de goal vergeten. Martien belt de gemeente hierover.
Jill: Is het bij iemand bekend of er nog interesse is voor CPO-bouw? Jill stelt deze vraag
omdat zij hierover een vraag heeft gekregen. Om de vraag beantwoord te krijgen sturen we,
los van de brief over de kerstboom, een brief rond in Groeningen. Andrea kijkt of ze een
tekst heeft over hoe en wat en welke voordelen CPO-bouwen heeft.
Andrea: Als er onderwerpen zijn die besproken moeten worden, wil zij aansluiten in het
overleg. Graag tijdig aandragen.
Verder hebben we besproken of we wel of niet het College op bezoek willen hebben. Voor
alsnog besloten hen nu niet uit te nodigen. Mogelijk alleen wethouder Bouke de Bruin,
omdat zij nieuw in het College is.
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-Nadenken punten WIU
-10.00 uur mannen aanwezig etagelinde 8 dec
-9.30 uur vrouwen schietterrein 8 dec
-Navragen WIU
-Adressen buitenwijken doorgeven aan Martien
-Soep maken8 dec
-Doorgeven of Rianne wel of niet gaat Jongerenforum
-Contact opnemen met Vincent DR V’beek
-Kerstboom: verlichting en ballen kopen,
-Figuren tekenen
-Bedankjes kopen
-Hout vragen en naar Jill brengen, uitzagen
-Brieven buitenwijken bezorgen
-Resthout zoeken en naar Jill brengen, uitzagen
-Brieven schrijven
-Boodschappen 8 december doen
-Rinus en Tonny vragen alle voorbereidingen voor de
verlichting te doen.

