
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Dorpsraad 13 juli 2020 

Aanwezig: Jill, Moniek, Sten, Niels, Maike (notulen), Rianne (later) 

Afwezig: Martien 

 
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

Rianne stuurt de  notulen door naar  de site. 

2. Punten uit vorige notulen: 

-prullenbakken 

Dit wordt meegenomen met de plannen voor de speeltuin 

-75 jaar leven in vrijheid 

Vanuit BING is er niks meer vernomen. Voor nu zien we het niet als meerwaarde 

om de activiteit zoals gepland nog te doen. Mogelijk is deze op een ander tijdstip 

met een andere activiteit in Groeningen te comineren. 

-perkjes driehoek de Schans 

Maike heeft Harrie Bloemen gesproken. Er is een budget voor ‘omvorming’ van 

groenplantsoenen. De uitvoering daarvan wordt in het najaar gedaan. Sten maakt 

met Angèle een plannetje dat, na overleg met de DR, naar Harrie Bloemen wordt 

gestuurd. Hij zet het op de lijst en houdt ons op de hoogte over (wel of niet) de 

uitvoering. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk io 

Ter kennisgeving 

-wie verdient de Dr. Peelen cultuurprijs? 

Ter kennisgeving. Iedereen is vrij iemand, een initiatief of vereniging/ stichting 

aan te dragen. Zie site www.drpeelen.nl 

 -Participatietraject en kernendemocratie: 

Op 2 september is er een bijeenkomst voor de voorzitters van de DR-en waarin 

een presentatie wordt gegeven over de stand van zaken mbt het 

herindelingsproces en  een presentatie Plan van aanpak Kernendemocratie. Het 

plan stuurt Maike door. 

4. AED’s 

Er hangen meerdere AED’s in Groeningen. Jill gaat nakijken/ informeren welke 

geregistreerd staan en dus ingezet kunnen worden bij een oproep. Volgende 

vergadering hier op terug komen. 

5. Speeltoestellen 

Moniek heeft een opzet gemaakt en ons doorgestuurd. Volgende week heeft zij een 

overleg gepland met Irene en Martien. Moniek geeft aan dat met de aanvraag voor 



subsidies het fijn is als nog iemand (van de DR) mee helpt. Niels wil dit doen. Rianne wil 

de teksten nakijken en waar nodig corrigeren.  

Moniek vraagt Ruud Custers wie de grondeigenaar is. Moniek vraagt Jeroen Weijmans of 

hij een keer vrijblijvend mee wil denken. Nu zorgen dat er actief doorgepakt wordt! 

6. WIU 

Niks mbt Groeningen 

7. Groeningen in corona-tijd: kermis, GG 

Kermis: Dit jaar zal er geen kermis zijn in Groeningen. ER komt wel een programma 

maar het gaat geen ‘kermis’ heten, dit om niet de verwachting te scheppen van een 

kermis als afgelopen jaren. 

Op zaterdagmiddag is er voor de kinderen een act ingehuurd: een DJ draait muziek en 

tussendoor doet hij spellen en andere activiteiten met de kinderen. Zaterdagavond zorgt 

De Zandpoort voor een sfeervol terras en zondagmiddag kan er getoept worden.   

Groenings Gedoe: Zoals gezegd gaan de kinderen een tekening maken voor het doek dat 

in het frame komt als er geen andere aankondigingen zijn. Verder wordt er een knutsel 

gemaakt en zijn er spelletjes. 

8. Dorpshuis (De Zandpoort) en MFA Vierlingsbeek 

Zoals in de media te lezen was is er vanuit de gemeente een onderzoeksbudget 

beschikbaar gesteld voor een onderzoek MFA in Vierlingsbeek. Maike gaat 

morgenochtend (14-7) met 2 personen van het gilde naar de gemeente voor een gesprek 

met Bart van Oort over hoe nu verder in Groeningen. De Zandpoort blijft voorlopig open 

als café dus daar is geen acute dreiging.  

9. Etentje DR  

Zaterdag 3 oktober staat het etentje gepland. Starttijd 16.00 uur, met aanhang. Rianne 

en Maike regelen het etentje. 

10. Rondvraag  

Kraambezoek Vik en Liv: 

Rianne kijkt het bedrag voor een kraamcadeautje na en koopt iets voor Vik en Liv. In 

september (14-9) vergaderen we bij Rianne en dat is dan tevens kraambezoek voor Vik 

en Liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agendapunten voor verderop in het jaar: 

-Vlaai Koor 

-Versiering kerstboom 

-75 jaar vrijheid 

 


