Notulen Dorpsraad 11 januari 2021
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
2. Punten uit vorige notulen:
-Perkjes bij De Schans, stand van zaken
Sten heeft nog contact gehad met Wietze, betreffende de
rioleringen. Deze worden, hoogstwaarschijnlijk, in 2022 aangepakt. Sten wacht nog op
een terugkoppeling.
-Snelheid Groeningsestraat, Molenweg
Jill kiest een paar mooie lantaarnpalen die in aanmerking komen. Ze komt daar op terug.
-Overdracht obligatie
Is overgedragen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
-uitnodiging beleidskader zonne-energie, herhaalde vraag ma 18/ di 19 19.30 uur
Niels zal aansluiten. Maike stuurt de benodigde gegevens naar Niels.

-uitnodiging online gesprek Participatietraject Gemeente LvC

woe 20 20.15 uur

Maike gaat sowieso, ze kijkt hoeveel personen er per DR aan mogen sluiten.

-

Partneroverleg

Na de herindeling is het wellicht goed om met de ‘oude gemeente Vierlingbeek – dorpen’
regelmatig contact te hebben over de ontwikkelingen binnen de nieuwe gemeente.
Hiervoor wordt een datum geprikt, voor een eerste kennismaking.
4. AED’s
Maike oppert een locatie. Hier wordt mee ingestemd. Rianne gaat over tot aanschaf. Jill
vraagt voor één AED subsidie aan.
5. Champfood
Maike en Rianne vertellen over het gesprek van vandaag. We bekijken en bespreken de
mogelijkheden. Maike gaat bij de gemeente ten rade en daarna hebben we weer met z’n
allen contact.
6. Speeltuintje
Wordt vervolgd
7. WIU, concrete punten!
verlichting op de Maastraat hoek Passtraat nabij Frans Kusters en Gildeterrein. Het is daar aardedonker aldus Fien.

8. Kerstboom en –versiering en WinterWandeling

De versiering is uit de kerstboom gehaald. De lampjes hangen nog, maar branden niet
meer. De ster brandt nog wel. De WinterWandeling zal, gezien de nieuwe maatregelen,
ook niet doorgaan. De lampjes moeten nog een keer uit de boom gehaald worden. Sten
en Martien komen de lampjes uit de boom halen. Maike en haar vader ook. De kosten
worden gedeclareerd.
9. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen
MFA Vierlingsbeek: de dorpsraad heeft het eindrapport gekregen van onderzoeksbureau
Laride en hiervan ook de gemeente op de hoogte gebracht.
Dorpshuis Groeningen nog geen nieuws.
10. Rondvraag
-Moniek: de Zandpoort is geen horeca meer, wat wil dit zeggen voor onze
vergaderingen? Maike vraagt dit na bij de zandpoort/Anita.
Agendapunten voor verderop in het jaar:
-Vlaai Koor

