
 

 

 

Notulen Dorpsraad 9 december 2019 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

Notulen worden goedgekeurd. Rianne zorgt voor verspreiding,  

 

2. Punten uit vorige notulen: 

-Bijeenkomst bestrijding processierups  

Er wordt de komende tijd gekeken op welke plekken ze natuurlijke bestrijding in willen gaan zetten. De gemeente 

kijkt hiernaar, maar vragen ook input vanuit de dorpsraden. in januari 2020 volgt een nieuwe bijeenkomst. Wanneer 

Kim kan, zal ze hierbij aansluiten.  Maike geeft door welke eiken er volgens ons voor in aanmerking komen. 

 

-IVN De Maasvallei 

We hebben tot dusver niemand gevonden.  

 

-Zorg nú voor later, 27 november, Rianne gaat 

Een goed initiatief, we worden op de hoogte houden. Belangrijk dat de dorpsraad hier ook bij betrokken is en blijft.  

 

-Gemeenschapshuis Vierlingsbeek, 25 november 

Maike en Sten zijn namens de dorpsraad hier naar toe geweest. De opkomst was er groot. Volgens de regiegroep moet 

er een MFA komen, in het midden van het dorp. Over de locatie is nog niks bekend. Er wordt een onderzoeksbudget bij 

de gemeente aangevraagd voor het inhuren van professionals. Wij wachten af.  

 

-COVM: stukje in Globaal 

Maike heeft een opzet gemaakt, deze zal in de globaal geplaatst worden. Tot op heden zijn er nog gegadigden.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Vraag van Sinterklaascomité Groeningen 

Rianne kijkt na hoeveel geld er over wordt gemaakt naar het Sinterklaascomité Groeningen en dit maakt ze dan nog 

naar hen over.  Maike gaat kijken naar mogelijkheden voor het openen van een onafhankelijke rekeningen onder de 

paraplu van de dorpsraad.  

 

- Snelheidsmeter met beloning Beugen 

We houden dit even in de gaten, wellicht is dit ook iets voor ons in de toekomst.  

 

- Meldpunt overlast vuurwerk 

Mededeling. 

 

4.  WIU: input voor WIU 2021 

Riolering voor de Schans 1 en 2  

 



5. Molenweg 

We zijn blij dat de Molenweg aangepast is. het ziet er heel netjes uit.  

 

6. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging BING 

De Oude Schoenendoos maakt een fototentoonstelling, ook zal de harmonie een ‘vrijheidsconcert’ geven.  

In Groeningen zullen we de kelder van Tonnie openen. De inwoners van Groeningen krijgen nog een persoonlijke 

uitnodiging. Jill, Maike en Rianne gaan nadenken over een ‘ludieke’ uitnodiging. 

 

 

7. Dorpshuis (De Zandpoort) 

Maike gaat in Well kijken bij het dorpshuis. 

 

8. Rabo Club Support: Speeltoestellen 

Er vindt binnenkort een bijeenkomst plaats.  

 

9. Kerst 

De kerstboom staat, de lampjes aan de voorzijde werken op dit moment niet. We hadden verwacht dat dit sneller zou 

gaan, maar dat viel tegen. Volgend jaar is er weer een knutsel.  

We breken de kerstboom om op zaterdagochtend 11 januari om 10.00 uur af.  

 

10. Kernendemocratie 

Bij ons in de zorg rondom de kernendemocratie en de burgerparticipatie niet zo sterk aanwezig als in de brief 

verwoord is. Wij zullen dus verder ook geen actie ondernemen. Maike koppelt dit terug naar de andere dorps-/en 

wijkraden. 

 

11. Financiën DR  

Rianne zorgt ervoor dat dit in orde komt.  

 

12. Aankondigingsborden 

De stellage ligt bij Maike. 11 januari gaan we de mogelijke plek bekijken. 

 

13. Rondvraag  

 

 

 

 

 

 


