
 

 

Notulen Dorpsraadvergadering maandag 17 juni 2019 

 

Opening en welkom  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Notulen worden goedgekeurd, Rianne zorgt dat deze op de website van 

Vierlingsbeek – Groeningen geplaatst wordt. Ook stuurt zij deze naar de griffier van 

de Gemeente Boxmeer.  

 

2. Ingekomen post 

- Fietspad Langstraat wordt aangepast en verlegd naar de Kiekuut. 

- Verkeersveiligheid Spoorstraat Boxmeer; ter info 

3. Prullenbakken 

Tot op heden nog geen reactie. 

4. Kadernota; ter info, wij hebben geen opmerkingen, maar willen wel een 

‘friendly reminder’ sturen. De gemeente heeft geen geld gereserveerd voor het 

financieren van een alternatief voor een dorpshuis, hoewel zij wel hebben 

toegezegd dat ze vinden dat elk dorp een dorpshuis moet hebben.  

 

5. ‘k wet ‘t 

De dorpsbewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dorpsquiz namens 

het dorp Groeningen. De dorpsraad betaalt de inschrijfkosten.  

De organisatie heeft gevraagd om weer bij te dragen aan de organisatiekosten. Dit 

doen wij, net als vorig jaar.  

 

6. Nieuwe situatie molenweg 

Moniek neemt contact op met de gemeente met de vraag of de weg in zijn geheel 

verbeterd wordt (de weg is verzakt), wat het optimaliseren van de verlichting inhoud 

en of het verhaal ‘Champfood’ daar ook in meegenomen wordt? Ook neemt Moniek 

contact op met Vincent (DR Vierlingsbeek) om gezamenlijk een afspraak met de 

gemeente te maken hierover.  

 

7. Gemeenschapshuis Groeningen 

Bart van Oort vanuit de gemeente Boxmeer, afgevaardigde vanuit het Gilde, de 

Zandpoort en dorpsraad Groeningen hebben 11 juni bij elkaar gezeten om te 

bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het behouden/realiseren van een dorpshuis 

in Groeningen, mocht de Zandpoort wegvallen. De dorpsraad gaat op papier zetten 

wanneer en waarvoor de Zandpoort gebruikt wordt door de gemeenschap. Bart 



maakt een afspraak met de afgevaardigde van de Zandpoort om bij de gemeente te 

bekijken wat voor mogelijkheden er zijn.  

Op dit moment is er vanuit de gemeente geen geld beschikbaar.  

 

8. Speeltoestellen 

Martien heeft contact gehad met de gemeente over het eventueel plaatsen van een 

hek achter de goal en een nieuw speeltoestel. Vanuit de gemeente is er geen 

budget, dus hebben zij wat alternatieve gegeven om budget te genereren vanuit 

subsidies. Martien en Moniek pakken dit verder op. Het idee is om te kijken wat het 

kost om zelf zo’n ‘vangnet’ te maken.  

 

9. Toekomst Vierlingsbeek 

Maike en Rianne zijn deze avond geweest. Er wordt nog een kort schrijven gemaild 

als samenvatting van deze avond. Er werd uiteindelijk niks concreet afgesproken, wel 

zal er een werkgroep geformeerd worden. Wordt vervolgd.  

 

10. College bezoek 

Moniek heeft een e-mail gekregen van Andrea wat er gecommuniceerd moet worden 

naar de Raadsleden en de Burgemeester. We zijn er om 20.00 uur en Maike opent 

de avond.  

 

11. WIU 

Geen bijzonderheden  

 

12. Hemelvaart evalueren 

Goed verlopen, mensen waren tevreden. De pannenkoeken waren lekker. Toch zijn 

er weer mensen die niet betaald hebben, maar wel hebben meegegeten. Jill stelt 

voor om met bandjes te werken; we komen hier volgend jaar op terug. Rianne zal 

een zinnetjes toevoegen aan de brief.  

 

13. Nieuwe leden 

Na de vakantie kijken we verder.  

 

14. RaboClubSupport 

Rianne schrijft ons in; we willen geld inzamelen voor nieuw speeltoestel + vangnet 

achter de goal. 

 

15. Rondvraag  

Moniek stopt als voorzitter. Namens de dorpsraad hebben we een presentje voor 

haar. Maike neemt haar taak nu tijdelijk over.  


