Notulen Dorpsraad 11 mei 2020
Aanwezig: Martien, Sten, Niels, Moniek, Jill, Maike
Afwezig: Rianne
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
Rianne zorgt dat de notulen op de site geplaatst wordt.
2. Punten uit vorige notulen:
-Speeltoestellen, prullenbakken + nieuwe aanmelding
Het verder uitzoeken naar mogelijkheden voor het speeltuintje heeft stil gelegen. Dit
wordt weer opgepakt door Moniek. Vorig jaar was de inschrijving voor de Rabo Club
Support in juni. Aa Rianne de vraag dit in de gaten te houden. Als deze actie er weer is
dit jaar concreter bekendheid geven aan het doel, de speeltoestellen.
-Sportakkoord gemeente Boxmeer, wie wil reageren?
We zien hier niet direct een rol voor de DR.
-Ontwerp spandoek
Vanuit DR Vierlingsbeek is gevraagd of we gezamenlijk op willen trekken of zelf
invulling willen geven aan een doek. Er zijn verschillende ideeën geopperd.
Maike geeft door aan DR V’beek dat we het zelf oppakken.
-Vlaai Koor
Dit wordt doorgeschoven naar het moment dat de repetities van het koor weer
aanvangen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
-Partneroverleg
Het partneroverleg zal op maandag 5 oktober zijn
-Proces Kernendemocratie
Maike stuurt de brief hierover door naar de DR-leden
-Sociom
Maike verwijst naar de KBO.
-Museum Overloon
Ter info: De gemeente heeft een brief naar provincie gestuurd met het verzoek ook voor
het oorlog- en verzetsmuseum in Overloon ook extra aanvullende financiële
maatregelen te treffen. Er is een regeling voor de 6 belangrijkste musea van Brabant, het
museum in Overloon wordt niet genoemd bij de 6 belangrijkste.
4. AED’s

Jill kreeg een melding dat de AED’s uit het systeem waren gehaald. Ze heeft de AED’s
opnieuw aangemeld. Ze waren uit het systeem gehaald omdat de AED’s 10 jaar oud zijn.
Jill vraagt Sjaak Barten een offerte te maken. Maike vraagt de eigenaar van de andere
AED wat zij willen. Agendapunt voor de volgende vergadering.
5. Molenweg, verlichtingsplan, DSI
Binnenkort ontvangt de DR het verlichtingsplan. Er zal LED-verlichting komen langs de
Molenweg.
Maike heeft contact gehad met Udo vd Zanden van de gemeente en DR Vierlingsbeek. Er
wordt een plan gemaakt waar de DSI (Smileybord) komt te hangen. Aanwonende die
betrokken zijn geweest bij de plateaus worden hier ook over geïnformeerd.
6. 75 jaar leven in vrijheid, wat doen we? Boekje
Tzt bekijken of en zo ja bespreken wat we doen. Tonnie heeft de tekst als bijdrage voor
het boek nog niet ontvangen.
7. WIU
Jill kijkt nog na of er iets in staat mbt Groeningen.
De Hultenhoek is mooi opgeknapt.
8. Vliegbasis De Peel
Er is een brief namens de DR-en V’beek, Vortum-Mullem, Holthees-Smakt, Overloon,
Maashees en Groeningen gestuurd naar de gemeente met het verzoek een MKBA op te
laten stellen.
We blijven de ontwikkelingen mbt reactivering vliegbasis De Peel volgen.
9. Groeningen in corona-tijd: Hemelvaartsdag, kermis, GG, brief, attentie,
welkomstpakketje
Hemelvaartsdag kan niet doorgaan, evenals de kermis. Groenings Gedoe gaat, mits het
aan de voorwaarde kan voldoen, wel door gaan.
Er wordt een brief rond gebracht waarin staat dat de dorpsdag niet door gaat. Tzt kijken
waar we wat extra’s kunnen doen omdat nu alles niet door kan gaan.
10. Dorpshuis (De Zandpoort)
Loopt (wel wat traag)
11. Rondvraag
Sten: Hoe is het met de groenperken links en rechts van de Schans? Is er inspraak over
wat daar komt te staan? Nagekeken: het staat niet in de laatste input WIU.

