
 

Agenda Dorpsraad 9 november 2020 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

De notulen worden goedgekeurd. Rianne zorgt ervoor dat 

deze op de site komen en naar de griffier gestuurd worden.  

2. Punten uit vorige notulen: 

-Perkjes bij De Schans, stand van zaken 

Sten heeft contact gehad met Rob Nabuurs van de Gemeente Boxmeer. Hij is de 

verantwoordelijke van de beplanting in de gemeente. Sten heeft vrijdag met hem 

afgesproken en al de benodigde informatie naar hem verzonden.  

-Snelheid Groeningsestraat, Molenweg 

Maike geeft het lantaarnpaalnummer door, waaraan wij de snelheidsmeter aan zouden 

willen hangen.  

-Jubileumcadeau Milieudefensie LvC 

Tot op heden nog niks van gehoord. 

- Welkomstdoek Groeningen 

De doeken zijn binnen, Maike zorgt dat de rekening bij Rianne terecht komt.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Persbericht Aanpak overlastgevende asielzoekers 

Ter info 

-Online cursus Drugsles 

Hier hebben we niks meer mee gedaan 

-Campagnemateriaal Kernendemocratie 

Dit materiaal is binnen. We zullen plaatsen een bericht in de Globaal ter info.  

-Molenweg/ champfood 

Maike ligt even toe welke stappen gezet zijn tot nu toe en wat we nu besloten hebben. Er 

is een bezwaarschrift vanuit Vierlingsbeek én een bezwaarschrift vanuit Groeningen 

verstuurd naar de gemeente.  

-Overdracht Obligatie 

Wanneer de Coronaperikelen voorbij zijn, wordt er opnieuw gecommuniceerd over hoe 

de obligaties overgedragen worden.  

4. Participatietraject en Kernendemocratie 



Hier komt een duidelijke koppeling tussen. In januari zijn de resultaten van de enquête 

binnen, daarna zal er weer een meer verdiepende bijeenkomst komen.  

Voor het invullen van de enquête kun je naar de volgende website gaan: 

www.landvancuijk.nl/downloads 

5. AED’s 

Jill is bij Gerard van het nieuwe gezinshuis in Groeningen. De AED die zij hebben is niet 

gekoppeld aan hartslagnu.nl. Wel is de AED te gebruiken voor inwoners van Groeningen. 

We bekijken de plekken waar nu AEDs hangen en waar we deze juist willen hebben 

hangen. We schaffen een AED aan namens de dorpsraad, Jill laat Rianne weten welke 

AED en benodigdheden we aan moeten schaffen. Deze zal Rianne dan aanschaffen. 

6. Speeltuintje 

Volgens de gemeente is het kapelbestuur de eigenaar van de plek waar de speeltuin 

komt. De gemeente pacht de grond van het kapelbestuur. Dus als de gemeente akkoord 

geeft, dan kan de speeltuin gemaakt worden. Alles is verder nu in gang gezet. Wanneer 

de tekening klaar is, kunnen we aan de gang met het aanvragen van subsidies.  

7. WIU 

Geen nieuws. 

8. Kerstboom en –versiering 

Vanuit de dorpsraad gaan we een kerstwandeling opzetten. We moeten hierin nog 

afstemmen met Vierlingsbeek, aangezien daar ook wat ideeën zijn. 

 

9. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen 

Er komen online klankbordsessies op 23 en 24 november voor het MFA. Het onderzoek 

is afgerond eind november, dan komt er een definitief ‘advies’ vanuit het 

onderzoeksbureau.  Je kan je opgeven voor deze digitale klankbordsessie. Rianne zal 

hier aan deelnemen.  

 

Maike praat ons verder bij over het dorpshuis in Groeningen. Er lopen nog een aantal 

zaken, daar wachten we nu op.  

 

10. Rondvraag  

 

 



Agendapunten voor verderop in het jaar: 

-Vlaai Koor 

-Versiering kerstboom 

-75 jaar vrijheid 


