Notulen Dorpsraadvergadering maandag 8 april 2019

Aanwezig: Martien, Sten, Jill, Moniek, Maike
Gast: Willem vd Rijdt
Afwezig: Rianne
Opening en welkom, met jaarlijkse vlaai voor het Groenings Koor, door Moniek
Als eerste krijgt Willem de gelegenheid om te vertellen waarvoor hij komt: Willem heeft zich,
na zijn pensionering, aangesloten bij de achterban van de PK. Hij is benieuwd hoe wij denken
over (de ontwikkeling naar) de kernendemocratie.
1.
Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering:
Mbt de kerk: nog niks ontvangen, we wachten af.
2.
Binnengekomen post:
Cursus positieve gezondheid: er gaat niemand naar toe vanuit de DR
3.
BING:
De datum van zondag 15 maart is goedgekeurd door BING. Maike heeft Groeningen
afgemeld voor de bijeenkomsten. De brief wordt in de meivakantie door Rianne aangeleverd
waarna Martien deze kopieert en bij de zorgboerderij afgeeft. In de buitenwijken wordt door
Martien bezorgd.
4.
WIU uitslag:
De punten die aangedragen zijn als volgt opgenomen in het WIU:
>Er is € 15000,- gereserveerd het aanpakken van de fiets suggestiestroken, optimalisering
van de straatverlichting en de komgrens aanduiding en € 5500,- voor de weg.
>Het struinpaadje achter de oneven woningen van de Gildenhoed is inmiddels al goed
onderhanden genomen. Aantekening daarbij is dat het om een bosplantsoen gaat en niet
om een sierplantsoen.
>In de groendriehoek langs de Groeningsestraat komen vaste planten.
Wat er in WIU staat voor Vierlingsbeek, mailt Moniek naar ons.
5.
Snelheidsmeter Molenweg:
Moniek heeft eindelijk contact gehad met Udo vd Zanden. Het bord dat er komt te hangen is
met alleen de tekst “U rijdt ..”, dus verricht geen metingen van verkeersbewegingen.
Op de vragen over de prullenbak(ken) en de breedte van het pad in de Gildenhoed heeft
Moniek nog geen reactie gehad.

6.
CPO:
TR houdt Maike op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.
7.
Hemelvaart:
Martien zorgt dat de brief gekopieerd en verspreid wordt. De briefjes voor de opgave
worden in de week van 6 mei door ons opgehaald.
De prijs voor volwassenen blijft € 10,-, voor kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 € 5,-. Dit
betekent dat de bijdrage van de DR iets hoger zal zijn. In de communicatie moeten we
duidelijk naar buiten brengen dat de DR een bijdrage betaald aan het eten, zodat er niet de
verwachting ontstaat dat bij De Zandpoort dit menu voor
€ 10,- geserveerd kan worden.
8.
Kamer van Koophandel:
Moniek heeft nog geen actie ondernomen. Eerst moet duidelijk hoe het DB er uit komt te
zien: in juli stopt Moniek als voorzitter.
Omdat Paul niet bij de DR blijft, is het wenselijk dat er een man, bij voorkeur 50+, bij de DR
komt. Iedereen denkt na. We spreken af bij mogelijke kandidaten eerst te overleggen
voordat diegene gevraagd wordt. Maike koppelt naar Tonny terug dat hij de aankomende
periode mogelijk nog post van de DR krijgt omdat de KvK aangepast wordt nadat het DB
bekend is. Maike denkt er over na om de taak van Moniek over te nemen.
9.
Rondvraag:
> Champfood: Is er nog contact geweest met DR Vierlingsbeek inzake wijziging
bestemmingsplan? Er is geen contact meer geweest. Moniek neemt contact op met Vincent
Gerrits om te informeren naar de stand van zaken. Het is vooral belangrijk omdat, na een
bestemmingsplanwijziging, er mogelijk meer verkeersbewegingen met zwaar verkeer plaats
zullen vinden. De Molenweg is al niet veilig, dat zal alleen onveiliger worden, mits er
aanpassingen aan de Molenweg gedaan worden.
>Raadsbesluit Dorpshuis Groeningen: Na een berichtje van Marc Oudenhoven heeft de DR
actie ondernomen door een brief, ondertekend door DR, Gilde, Koor, SANK, KWG en het
Sinterklaascomité, aan de raadsleden te sturen. Deze brief heeft er(mede) in geresulteerd
dat de er raadsleden unaniem mee ingestemd hebben dat de regel: “Voor wat betreft de
kern Groeningen is de keuze gemaakt dat eventuele uitwijkmogelijkheden in Vierlingsbeek
liggen, er zal geen vervanging binnen deze kern worden gezocht” uit het Collegevoorstel
gehaald wordt en moet het College nog in 2019 in samenspraak met betrokken
dorpsbewoners tot een alternatief komen voor als in de toekomst De Zandpoort niet meer
gebruikt kan worden zoals deze nu door de dorpsbewoners gebruikt wordt.
Maike neemt contact op met Albert om te bespreken hoe we dit aan gaan vliegen. Martien,
Sten, Jill en Maike gaan, als het wenselijk is, als werkgroep voorbereidende gesprekken doen
met betrokken partijen.

