
 

Notulen Dorpsraad 13 januari 2020 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

Niels vraagt na welke vergaderdata het nu wordt in juli, we besluiten dit te 

zetten op 13 juli.  

2. Punten uit vorige notulen: 

-Processierups: nog geen nieuwe datum bekend.  

-COVM: stukje in Globaal afgevaardigde voor in COVM 

Vanuit Overloon zal er iemand plaatsnemen in deze commissie.  

-Rabo Club Support: Speeltoestellen 

Nog geen nieuws 

-Locatie aankondigingbord 

Maike ligt de gekozen locatie toe. Dit geeft ze door aan DR Vierlingsbeek, dan zal het bord geplaatst worden.  

- Vraag van Sinterklaascomité Groeningen 

Maike/Moniek koppelt terug naar het Sinterklaascomité. Maike heeft contact gehad met de Rabobank en zij geven aan 

dat ze er ook een gezamenlijke rekening geopend kan worden. Dan zijn er twee mensen verantwoordelijk voor.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Starters bijeenkomst sportaccommodaties  

Ter info, Niels gaat hier wellicht heen.  

-Gemeentegids 

Gegevens zijn aangepast en doorgestuurd.  

-Website Ons Thuus (graag deze site alvast bekijken!) 

Prima website, zou gekoppeld kunnen worden aan ‘Zorgen voor nu en later’  

 

4.  WIU: input voor WIU 2021 

Geen aanvullingen meer. Er gaat nu gebouwd worden aan de Gildehoed. We zouden graag zien dat de weg na de 

bouwwerkzaamheden goed afgewerkt wordt. We gaan er van uit dat dit door gemeente zelf opgepakt zal worden. 

Maike zet dit er voor de zekerheid toch op.  

 

5. Molenweg en Champfood 

Er zullen aanpassingen gedaan worden bij Champfood, deze aanpassingen zijn er juist voor bedoeld om de 

verkeersoverlast te verminderen. Dus minder vrachtwagens op de Molenweg, maar meer op hun eigen terrein. Deze 

aanpassingen zullen in de loop van 2020 gerealiseerd worden.  

 

6. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging 

Het vordert gestaag. De bestelling is gedaan, de verdere uitwerking volgt nog.  

Maike heeft verder nog contact gehad met BING. Op de website van BING staat de verkeerde datum, namelijk 14 maart 

in plaats van 15 maart.  

De declaraties (bonnetjes) moeten naar BING aangeleverd worden.  

We zullen BING en het college uitnodigen.  

 

 



7. Dorpshuis (De Zandpoort) 

Dit ligt momenteel even stil. We wachten even af tot er meer duidelijkheid is. Er zal hierover een gesprek plaats 

moeten vinden met Albert. Maike gaat hier even achteraan.  

 

8. Evaluatie kerstversiering 

We zijn meer dan tevreden. Voor volgend jaar weer nieuwe versiering voor ook in de tweede ring. We gaan volgend 

jaar weer knutselen en dan gaan we ook ‘grotere’ versieringen maken, zodat het nog meer opvalt. Sten stelt voor om 

twee borden te maken, voor beide kanten. En ‘iets’ met een spot of lichtslang.  

 

9. Financiën DR  

Staat de volgende keer op de agenda.  

 

10. Rondvraag  

Jill: cadeau boerenbruidspaar. Jill maakt net als vorig jaar klompjes.  

 

 

 

 

 


