Notulen Dorpsraad 14 september 2020
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
2. Punten uit vorige notulen:
-Perkjes bij De Schans, stand van zaken
Marco Gerrits is gevraagd om hierin mee te denken. De grond is niet goed, niet veel
bodemleven. Marco gaat berekenen wat en hoeveel de huidige bomen opleveren aan
zuurstof en wat deze zouden kunnen leveren aan zuurstof wanneer de grond wordt
verbeterd. Sten verwacht deze week weer iets te horen van Marco. Sten neemt zelf
contact op met de gemeente, Maike informeert de gemeente over het ‘lopende
onderzoek.’
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
-Wie verdient de Dr. Peelen cultuurprijs?
Ter info
-Campagne kernendemocratie
Ter info
-Buurkracht in Vierlingsbeek, Sambeek en Beugen
Ter info
-Jubileumcadeau Milieudefensie LvC
Moniek wordt contactpersoon
-Opschoondag 2020 19 september
Ter info
-Behoud kerkgebouw van Vierlingsbeek
Maike en Sten lichten toe wat er nu allemaal loopt.
-Klankbordsessie tussenstand onderzoek MFA
4. Startavond Participatietraject Kernendemocratie bij Knillus
Presentatie en daarna in groepjes uiteen. Maike is hierbij aanwezig geweest, er wordt
contact met ons opgenomen voor het verdere verloop.
5. AED’s
Hier komen we de volgende vergadering op terug.
6. Speeltuintje

Jeroen Weijmans is betrokken, Moniek ligt toe wat het plan gaat zijn. Er gaat nu van alles
in gang gezet worden. Rianne geeft ons op voor de Rabobank Clubkasactie. Volgende
vergadering horen we meer over de stand van zaken.
7. WIU
Er komen lantarenpalen op de Molenweg.
8. Groeningen in corona-tijd: kermis, GG
Maike heeft binnenkort een afspraak met Vincent Vervoort voor de welkomstborden die
gemaakt zijn tijdens Groenings Gedoe. Rianne kijkt na of er al een bijdrage vanuit de
Dorpsraad gedaan is voor Groenings Gedoe.
9. Dorpshuis Groeningen en MFA Vierlingsbeek
De Zandpoort is geen optie. Er lopen nog verschillende dingen, maar daar kan nu nog
niks over naar buiten gebracht worden.

MFA: Rianne sluit aan donderdagavond, Maike gaat woensdagavond. Bij de
klankbordsessies.

10. Etentje DR
Wordt vervolgd

11. Snelheid Groeningsestraat
Maike stuurt Udo vd Sande een mailtje over de snelheid Groeningsestraat –
Midden/Zuid

12. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

Agendapunten voor verderop in het jaar:
-Vlaai Koor
-Versiering kerstboom
-75 jaar vrijheid

