Notulen dorpsraadvergadering maandag 13 mei 2019

Opening en welkom
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
Verslag wordt goedgekeurd en wordt door Rianne doorgezet naar de griffier en de
dorpswebsite.
 Er heeft een kastje gehangen op de Molenweg, mogelijk 2 verschillende
kastjes (één die aangeeft hoe hard je rijdt en een wit kastje) De kastjes
hingen er wederom in de meivakantie, dus de verkeersbewegingen zijn dan
niet hetzelfde als in schoolweken.
2. Binnengekomen post:
-Zomercongres: Op 17 juni is er in Arnhem een congres, georganiseerd door
Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Er gaat niemand naar toe.
-Streekmarkt:
15 september organiseren Han en Dineke weer een streekmarkt in hun tuin rond
De Voirt. Zij vragen of de DR wat kan betekenen bij de organisatie. De DR vindt
het mooi dat zij dit weer willen organiseren, maar zien hier geen rol van de DR in
weggelegd. Moniek geeft dit door aan Han
-Vrijwilligersverzekering:
Er is een vraag geweest vanuit de Dr-en hoe het precies zit met de verzekering
voor vrijwilligers die de gemeente afgesloten heeft. Op deze verzekering kan
alleen aanspraak gedaan worden om schade te verhalen als een eigen verzekering
de schade niet dekt of niet uit keert. Meer informatie hierover staat op de site van
de gemeente www.boxmeer.nl. Moniek gaat dit verder uitzoeken. Het is voor ons
vooral van belang met betrekking tot de vrijwilligers die met de kermis en met
Groenings Gedoe helpen, maar bijvoorbeeld ook bij iets als vorig jaar bij de
etagelinde.
-Melden politie, hoe werkt dat?:
Een artikel waarin uitgelegd wordt wanneer je waar naartoe moet bellen mbt een
vraag aan de politie. Moniek stuurt het artikel door.
3. Prullenbakken
Moniek kreeg op de vraag om prullenbakken in eerste instantie (pas na een hele tijd)
het antwoord dat er geen prullenbakken geplaatst kunnen worden. Reden is dat er
bij de diverse schouwen nooit zwerfafval aangetroffen is.
Moniek heeft daarop gereageerd dat dit een juiste bevinding is en dat dit komt
omdat inwoners het zwerfvuil opruimen en thuis weggooien. Ook heeft zij nogmaals
aangegeven dat het ledigen van de prullenbakken wekelijks door de zorgboerderij

gedaan zal worden. Ook de vraag gesteld of we zelf prullenbakken mogen plaatsen.
Moniek heeft deze aanvulling op 30 april gestuurd, maar nog geen reactie gekregen.
Als na een week nog geen reactie gegeven is, vraagt Moniek nogmaals te reageren.
4. Data ‘nieuwe gemeente’ bekend. Wie gaat?
In Groeningen zal Ellen Smits de gespreksleider zijn. Sten, Jill en Maike zullen gaan
en wie nog meer wil komen is welkom.
De indruk leeft dat het lang niet bij iedereen bekend is dat deze avond er is. Moniek
geeft dit door aan Andrea. Wij zien er geen taak van de DR in om briefjes rond te
brengen, het wordt georganiseerd door de gemeente. Wel evt op de FB-pagina van
de DR plaatsen en in buurtapps kenbaar maken.
De wijkraden hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het College en deze ter
kennisgeving ook aan de DR-en gemaild. Zij zijn van mening dat de gesprekken met
bewoners zoals nu gepland, eerst met Wijk- en Dorpsraden gevoerd hadden moeten
worden en zeggen daar meermaals op te hebben aangedrongen, ook met zicht op de
kernendemocratie. Maike reageert op de brief.
5. Gesprek met gemeente over gemeenschapshuis
Maike neemt contact op met Bart van Oort om een afspraak te maken. Vóór dat
gesprek komen eerst Albert, Anita (en Joep), een vertegenwoordiging van het gilde
en een vertegenwoordiging van de DR bij elkaar om voor te bespreken, zodat met
het gesprek met de gemeente wij vanuit Groeningen hetzelfde standpunt hebben.
6. Uitnodiging ‘Toekomst van Vierlingsbeek’
Deze avond, op 4 juni om 20.00 uur, wordt georganiseerd door Gemeenschapshuis
Joffershof, Stichting Laurentius Vierlingsbeek en DR Vierlingsbeek. Zij hebben veel
besturen van verenigingen en stichtingen uit Vierlingsbeek en Groeningen
uitgenodigd, zo ook DR Groeningen. Sten en .. gaan hier naar toe. Maike gaat ook,
met welke pet op maakt niet uit.
7. Onderwerpen College-bezoek
Het doel is het bezoek informeel te laten verlopen en onderwerpen die besproken
kunnen worden zijn, nog steeds, de ->Molenweg: wat is de stand van zaken? Er zal
dan mogelijk al meer bekend zijn mbt -> Dorpshuis, noodzaak daarvan duidelijk
blijven maken en ook aangeven dat het jammer is dat Groeningen niet op de hoogte
gebracht is door de gemeente, gelukkig wel door een raadslid!, en in het verlengde
daarvan ->communicatie.
8. WIU
Niet bekeken
9. Hemelvaart
Bouwhekken: Jill vraagt Tonny School. Jill haalt het springkussen bij FunPro. Martien
haalt ijs bij Heldro. Peter en Wilma zijn geregeld voor het bakken van de friet.
Om 11.00 uur gaan we alles klaarzetten. Er zijn een kleine 100 aanmeldingen.

10. Kermis
Er is een bijeenkomst geweest met (vertegenwoordigers van) kermiswerkgroepen uit
verschillende dorpen van gemeente Boxmeer. De bijeenkomst was bij De Zandpoort.
De avond is geopend met een korte powerpoint met foto’s van de kermis in
Groeningen van het eerste jaar dat de kermiswerkgroep deze organiseerde tot
afgelopen jaar. Er is uitgewisseld hoe elk dorp de kermis organiseert op het gebied
van programma, financiën, activiteiten, attracties, muziek, leeftijdsgroepen,
exploitanten ed. Het was een vruchtbaar overleg en na de evaluatie bij de gemeente
in het najaar, komt er een vervolg.
11. Welkomstpakketjes
Er zijn al heel wat welkomstpakketjes uitgedeeld! Ze worden leuk en enthousiast
ontvangen. Jill heeft nieuwe kistjes besteld omdat ze bijna op zijn en er nog een heel
aantal nieuwe inwoners verwelkomt gaan worden de aankomende tijd.
12. Rondvraag
-Martien: Is er nog iets gedaan met de vraag van een inwoonster mbt het veldje bij
de kapel?
Hier is vooralsnog niks mee gedaan.
-Jill: Mogelijke nieuwe leden DR: ES, Moniek vraagt haar en MvdL, Maike vraagt hem
Moniek stopt vanaf de zomervakantie als voorzitter. TS is nog steeds ingeschreven
als secretaris. We blijven de DR draaien zoals we het nu doen; iedereen kan/ mag
naar bijeenkomsten toe, niet alleen het DB. Maike gaat uitzoeken wat wel en niet
kan: mag één persoon voorzitter en secretaris tegelijk zijn?
-Maike: Wat is de status van Champfood? Moniek heeft Vincent Gerrits gesproken. Er
is nog geen nieuwe vergunningaanvraag openbaar gemaakt. Als dit gedaan wordt,
meldt Vincent zich bij Moniek.

