
 

Notulen Dorpsraad 08 februari 2021 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaats 

Notulen worden goedgekeurd. Rianne zorgt ervoor dat deze 

op de site worden geplaatst en dat deze bij de griffier 

komen.  

2. Punten uit vorige notulen: 

-Snelheid Groeningsestraat, Molenweg 

Voor verkeer vanaf Vortum-Mullem naar Vierlingsbeek, bij lantaarnpaal 28.  

-Energietransitie en zonne-energie, Niels heeft deelgenomen 

Doel van de avond: aanscherpen kansenkaart en afwegingskader. Het is niet de 

bedoeling dat de Gemeente deze gaat plaatsen, het gaat over plekken waar mógelijk 

zonnepanelen gezet kunnen worden. Gemeente wil geen windmolens, maar wel 

zonnepanelen. Voornemen voor drie zonneparken in de gemeente.  

Niels verwacht nog een e-mail over de verdere gang van zaken.  

Hoe nu verder? Dit zijn plannen vanuit Gemeente Boxmeer, we zullen snel overgaan 

naar Gemeente Land van Cuijk.  

-Overleg DR-en oud gemeente Vierlingsbeek 

De bijeenkomst is verplaatst naar 15 maart 2021. Maike komt daar nog op terug.  

-Champfood  

Het verslag is opgesteld, daar is een kleine aanvulling op geweest en dat is nu afgerond.  

-WIU 

Maike gaat nog even achter de dorps-entrees aan. Is dat ook binnen WIU of valt dat er 

buiten? 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Visienotitie gezamenlijke wijkraden Boxmeer over kernendemocratie 

Ter info. 

-Financiële bijdrage ‘Langen Ojjem’ 

Rianne heeft de bijdrage overgemaakt.  

-Collegebezoek 17 mei geannuleerd 

Ter info. 

-Vooruitblik wijk- en DR- coördinator Andrea  



Waarnemend burgemeester tot 2022. Andrea wil graag nog een keer met ons 

vergaderen. Met voorzitters van wijk-dorpsraden in maart een partneroverleg. 

4. Participatie traject en Kernendemocratie 

Dorpsraad stelt een ‘bouw-team’ op; groep mensen ( 6 – 15 mensen); afspiegeling van 

onze inwoners. Twee bijeenkomsten met deze groep en daar worden belangrijke punten 

punten besproken, die van belang zijn om mee de nemen in de nieuwe 

‘kernendemocratie.’ Hier komt een ‘CV’ voor elk dorp uit.  

Jill, Maike en Moniek pakken dit verder op en benaderen deze mensen. Er is een 

duidelijke folder waar helder in uitgelegd staat wat er precies van deze mensen 

verwacht wordt.  

5. AED 

Rianne heeft de AED besteld, deze hangt inmiddels. Er moet nog stroom naar de kast toe 

voor het verwarmen/afkoelen. Er zit nog geen code op de kast. Dit gaat nog gebeuren. 

De AED is inmiddels al ingezet, er is geen schok toegediend. Jill oppert om een ‘AED- 

contract’ af te sluiten, want dan hebben we er zelf geen omkijken naar. Jill sluit het 

contract: AEDZeker All-In af (€682,50 per 5 jaar). 

De AED wordt binnen gezet ivm de temperatuur. Er komt een briefje op de kast te 

hangen, waar hij nu gevonden kan worden.  

Maike maakt een brief voor alle inwoners betreffende de ‘hang-plaats’ AED en opgeven 

voor AED- herhalingsles.  

6. Speeltuintje 

We ontvangen op zeer korte termijn de tekening.  

7. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen 

MFA Vierlingsbeek geen nieuws. Dorpshuis Groeningen is door de Raad goedgekeurd, nu 

nog door Waterschap. Wordt vervolgd. 

8.  Financieel overzicht 

Obligatietegoed nog verwerken op het financieel overzicht. 

Wanneer we weer in real-life kunnen vergaderen, zullen we hier verder op in gaan.  

9. Rondvraag  

-Afscheid Burgemeester; we komen er op terug. De geit staat centraal! 

-Maike oppert om boompjes op verschillende plekken neer te zetten, waar 

mezenbolletjes in kunnen komen.  linkje naar de processierups 

-wat doen we met Hemelvaart? 



-Vergaderlocatie? Wellicht bij het Gildehuis? Aanvraag moet via het stichting bestuur.  

Agendapunten voor verderop in het jaar: 

-Vlaai Koor 


