
 

Notulen Dorpsraad 08 maart 2021 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

2. Punten uit vorige notulen: 

-Snelheid Groeningsestraat, Molenweg 

Is doorgegeven bij de gemeente.  

-Energietransitie en zonne-energie 

Niels heeft de notulen naar Maike gestuurd.  

-Overleg DR-en oud gemeente Vierlingsbeek 

De definitieve datum wordt 29 maart via Zoom. Wanneer er meer duidelijk over is, komt 

Maike hier nog op terug.  

-WIU 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Martien stopt als DR-lid 

Hij krijgt een gegraveerd glas en wat biertjes van Geert Jansen. Rianne regelt de biertjes. 

Maike regelt het glas. 

-Indienen financieel jaarverslag voor 1 april 

Is ingediend.  

-Digitaal partneroverleg op 22 maart 

Maike is hierbij aanwezig.  

4. Participatie traject en Kernendemocratie 

Er zijn een aantal mensen benaderd, we zitten over de 15 personen. Veel enthousiaste 

mensen.  

5. Sportakkoord: 

Is nu officieel ingediend.  

6. ‘Kom Erbij’  

Zoom meeting over eenzaamheid; 30 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur. 

7. AED 

Jill heeft vandaag met Sjaak contact gehad, hij komt daar nog bij haar op terug.  

‘Hoeveel mensen minimaal?’ en nog een aantal andere vragen heeft ze bij Sjaak 

neergelegd.  

 



8. Speeltuintje 

Moniek heeft contact gehad met Jeroen Weijmans van Groenkompas over de wensen van 

het speeltuintje. Onder andere een plek waar je ook kan bootcampen, als een plek voor 

te BBQ’en.  

Basisplan moet goed en constructief zijn.  

Finetunen van het plan; hebben we nog wensen etc. Voor nu en twee à drie weken. 

Moniek en Jeroen houden contact.  

Kostenraming + plan naar de gemeente 

 

9. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen 

MFA Vierlingsbeek; tot op een heden geen nieuwe info 

Dorpshuis Groeningen: Kredietvoorziening gemeenschapsvoorziening Groeningen is 

goedgekeurd door Provincie Brabant. Gemeente Boxmeer heeft de beschikking 

opgesteld. Er moeten nog vergunningen aangevraagd worden voor uitbereiding van het 

clubgebouw bij Waterschap. Daar is de Gilde nu nog druk mee bezig. 

Er zal 3 maal een bedrag worden overgemaakt gedurende 2021-2022 voor de aanbouw. 

Het laatste bedrag zal overgemaakt worden ná afronding van de bouw.  

 

10. Rondvraag  

- Algemene Appgroep voor mededelingen vanuit het dorp. Maike zoekt dit uit.  

Agendapunten voor verderop in het jaar: 

-Hemelvaartsdag 

-DR-etentje 


