
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Dorpsraad 11 november 2019 

 

Aanwezig: Moniek Drost, Sten Duijkers, Martien Vervoort, Jill Hartjes, Niels Ballemans, Maike Ebben 

Afwezig: Rianne Jans 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Processierupsen: Kim, de vrouw van Niels, gaat 14 november  naar de bijeenkomst van de werkgroep Processierups- 

bestrijding.   

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Stop Vliegbasis De Peel 

Er is een brief vanuit de gemeente (gezamenlijk met andere belanghebbende gemeenten) een brief gestuurd naar het 

Ministerie als reactie op het concept Notitie Reikwijdte en Detailnveau MER De Peel. Er wordt aanvullende informatie 

en verduidelijking gevraagd op bepaalde punten. Maike stuurt de brief door aan de DR. 

-Netwerkbijeenkomst Dementievriendelijke gemeente  21 november 16.15-17.30 uur 

Niemand gaat. 

-Gladheidbestrijding 

Ter info: het huidige overzicht ontvangen van te strooien wegen bij vorst. 

-Filmopname Toekomstvisie 

Er is inmiddels een filmpje online. Andrea heeft Maike benaderd als afvaardiging van Groeningen in het filmpje te zien 

te zijn. Er kwam een overleg betreffende Molenweg tussendoor. Kika van Es spreekt het filmpje in en dus is 

Groeningen vertegenwoordigd in het filmpje. 

-IVN De Maasvallei 

Het IVN biedt hulp aan bij het realiseren van groene projecten in elke buurt of kern. Zij willen graag uit elke kern een 

contactpersoon die functioneert als intermediair tussen dorp en IVN. Graag over nadenken wie we hier voor kunnen 

vragen. (mogelijk mbt speelpleintje, bijenstroken, processierups bestrijding)  

-Ons Thuus, Sociale Kaart 

In een mail vroegen zij de gegevens van DR Groeningen te controleren. Maike heeft de aanpassingen doorgegeven. 

-Zorg nú voor later, 27 november,  

Rianne gaat 

-Gemeenschapshuis Vierlingsbeek, 25 november 

Sten en Maike gaan 

3.  WIU 

Geen nieuwe info  



4. COVM: stukje in Globaal 

Tot op heden is er binnen de oud gemeente Vierlingsbeek nog niemand gevonden die in de COVM plaats wil nemen als 

vertegenwoordiger van de bewoners van deze dorpen. Op het voorstel aan andere dorpen om een oproep in het 

dorpsblad te doen, is geen reactie gekomen. Maike overlegt met DR Vierlingsbeek. 

Maike plaatst een oproep 

5. Molenweg 

Er is onduidelijkheid gebleken tussen wie (dorpsraad of gemeente) de communicatie naar de bewoners uit zou laten 

gaan.  Nav deze onduidelijkheid met aanwonende (welke taak en wie heeft welke verantwoordelijkheid betreffende 

communicatie met bewoners/ belanghebbende) heeft Maike contract gehad met Andrea om haar uit te nodigen aan te 

sluiten bij de vergadering. Zij had al andere afspraken en omdat de rol van wijk- en dorpsraden per raad besproken 

gaan worden in het begin van 2020, wil ze er dan op terug komen.  

 

6. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging BING 

Wederom een uitnodiging gehad voor de bijeenkomst. Deze ronde ons niet afgemeld, 2 maal afmelden voor alle 

bijeenkomsten zou voldoende moeten zijn.  

Tijdens de vergadering van december concrete afspraken maken mbt uitnodiging ed. 

7. Dorpshuis (De Zandpoort) 

Voor nu geen nieuws. Er gaan gesprekken gevoerd worden met andere dorpshuisbeheerders. Met name de 

financiering en nog belangrijker, de exploitatie, moet reëel haalbaar zijn. Dit moet ook naar de gemeente toe 

beargumenteerd worden. 

8. Rabo Club Support: Speeltoestellen 

Rianne: is de cheque opgehaald? Of wordt het geld ook overgemaakt als de cheque niet opgehaald is? 

We hebben geen stemmen geworven. Het doel was heel goed omschreven maar daarmee schept het misschien ook 

verwachtingen, namelijk dat er binnen redelijke tijd het speelterreintje opgeknapt wordt. 

De stemmen op DR Groeningen heeft een bedrag van € 145,01 opgeleverd, dat gelabeld wordt voor het 

speelterreintje.  

Moniek en Martien hebben contact gehad met de gemeente. Er is vanuit de gemeente geen budget (zij hebben een 

totaalbedrag van €10.000,- voor de hele gemeente). Het is nu aan de DR om subsidies aan te gaan vragen. Moniek 

heeft duidelijk wat voor speeltuin het moet worden: een natuurlijke speeltuin, mogelijk met een kabelbaan en 

waterpomp. Ook zou een ‘vogelnest’schommel een mooi toestel zijn voor de mensen van de zorgboerderijen. Voor 

natuurlijke speeltuinen en een speeltuin met items voor mensen met een beperking, is er wat makkelijker subsidie te 

krijgen. Mogelijk outdoor fitness toestellen. Als de DR alle voorwaarden regelt (geld, welke toestellen) dan zorgt de 

gemeente voor de plaatsing ervan.  

Moniek betrekt andere bij de plannen: Irene, Jeroen Weijmans, Ruud Kusters en Martien en Moniek bekijken wat kan 

mbt de grond, zij informeren bij SANK.  

9. Kerst 

Zaterdag 7 december, 10.30 uur gaan we de ‘kerst’boom optuigen. Maike bespreekt met Rinus en Tonnie of de punt 

iets hoger kan en kijkt de verlichting na. Tonnie maakt een ster als piek. Harm zorgt voor deugdelijke kabel en stekker 

voor de stroom.  

Maike vraagt Tonnie en Rinus te helpen bij het opbouwen.  

Moniek maakt soep. 

10. Nieuwe leden 



Niels wil de volgende vergadering weer aansluiten om zo een aantal vergaderingen mee te draaien.  

11. AED 

Jill gaat  inventariseren hoeveel mensen er de herhaling willen doen, ook evt of ze dat elk jaar willen (1x per 2 jaar 

volstaat ook) en er moet gekeken worden of er nieuwe mensen zijn die de AED-cursus willen doen. 

12. Nieuwe vergaderdata 2020 

13 januari 10 februari 9 maart  6 april  11 mei  8 juni 

6/13 juli  14 september 12 oktober 9 november 14 december 

13. Rondvraag  

 Is er al bericht geweest over de evaluatie van de kermissen? Nee, nog niks van ontvangen 

 Maike vond bij het opschonen van haar computer de gegevens uit de enquête die de DR in 2011 uitgezet 

heeft in Groeningen. Mogelijk kunnen we hier nog eens naar kijken en punten uit halen.  

 Is het een idee om ringen in de balken van de stellage bij de etagelinde te bevestigen waaraan bij 

gelegenheden een bord kan hangen, bijvoorbeeld met daarop ‘fijne feestdagen’, ‘Hemelvaartsdag Dorpsdag’, 

‘… november Sinterklaas bezoekt Groeningen’ ed. We gaan dit uitvoeren. 

 

 

 

 

 


