
 

Notulen Dorpsraad 12 april 2021 

Aanwezig: Niels, Sten, Jill, Moniek, Maike 

Afwezig: Rianne 

 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Rianne graag de notulen 

plaatsen. 

 

2. Punten uit vorige notulen: 

-Energietransitie en zonne-energie 

Binnenkort is er een nieuwe bijeenkomst. Niels sluit aan. 

Vanuit DR Holthees- Smakt zijn er kritische vragen gesteld, Maike stuurt dit door naar 

Niels. 

-WIU, dorpentrees  

De WIU-lijst is door de gemeente verstuurd.  

Voor Groeningen:  

->Perkjes Groeningsestraat- De Schans. Harrie Bloemen (gemeente) en Sten (DR) 

hebben al contact. Wordt opgepakt tijdens inboetronde 

 ->Riool De Schans: Bij droog weer een emmer water erin en staat op de planning voor 

alsnog 2021. 

->Vervangen speeltuintje: wordt gezamenlijk opgepakt 

->Verlichting hoek Maasstraat- Passtraat: op het kruispunt staat een lichtmast. In het 

buitengebied terughoudend met uitbereiding verlichting, alleen bedoeld als 

oriëntatieverlichting.  

-Verslag Digitaal partneroverleg op 22 maart 

Maike: de bijeenkomst was online. Alle deelnemers hadden vooraf een pakketje met wat 

lekkers gekregen. De avond begonnen met een kort rondje van elk dorp met de stand 

van zaken.  

Gastspreker Guido Roelofs heeft kort wat uitgelegd over de Regiodeal. 

Vervolgens is lang gesproken over de toekomst van de wijk- en dorpsraden, over de 

verschillen met andere gemeenten, verschil binnen de gemeente, de rechtsvormen. Er is 

een groepje samengesteld die het verder gaan bespreken. Niet heel concreet met een 

duidelijk doel afgesloten.   

-Dorpsappgroep 

Maike: nog niks mee gedaan. 

 

 

 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Vliegbasis De Peel 

In plaats van een MKBR- onderzoek (zou gemeente uit laten voeren) wordt nu, op 

initiatief van de gemeente Venray, een KEA (Kosten Effect Analyse)- onderzoek 

uitgevoerd door het Ministerie van Defensie. In dit onderzoek moeten de alternatieven 

van het initiatief (reactivering De Peel) onderzocht en de kosten inzichtelijk gemaakt 

worden en is daarmee  uitgebreider dan een MKBR- onderzoek.  Gemert- Bakel hebben 



zich aangesloten. Gemeente Boxmeer (en wij ook) wordt via de COVM op de hoogte 

gehouden.    

-Mogelijkheden woningbouw/ splitsing  

De DR heeft een lijst gekregen met daarop een overzicht van het 

Woningbouwprogramma Groeningen. 

4. Participatie traject en Kernendemocratie, Bouwteam 

De eerste (digitale) bijeenkomst was op 7 april. Helaas was niet iedereen aanwezig, 

maar omdat we een grote groep hebben was er toch een mooie van Groeningen. 

Er is enthousiast aangedragen en meegedacht. Jill en Chantal hebben het initiatief 

genomen om ook de oudere inwoners naar hun mening en ideeën te vragen. Zij zijn ook 

vertegenwoordigd in het bouwteam, maar waren helaas allemaal niet aanwezig.  

Op 28 april is de tweede en laatste sessie.   

 

5.  AED 

Nav de brief in februari zijn er 6 inwoners die aangegeven hebben een AED via de DR te 

willen volgen.  Een cursus bij Sjaak kost € 250,- excl BTW, incl boekje, 4 uur cursus en 

examen. 

Rianne: Graag even nakijken wat de vorige cursus kostte en wat de eigenbijdrage voor 

de deelnemers was. 

Zaterdag 17 april gaat Jill met inwoners die dat aangegeven hebben naar de plek waar 

de AED hangt. Wat wordt er met de oude AED gedaan? Jill bekijkt wat er mee gedaan zou 

kunnen worden. 

 

6. Speeltuintje 

Niemand heeft nog op- of aanmerkingen gegeven op de plannen van het speeltuintje. 

Moniek neemt contact op met Jeroen om hem te vragen de tekening met kostenraming 

te maken zodat duidelijk wat eea kost en zodat er contact opgenomen kan worden met 

de gemeente en fondsen aangeschreven kunnen worden. Overweging: bijenhotel. Voor- 

en nadelen afwegen. Bijenhotel kan ook in de nieuwe perkjes. 

Rianne: Graag nakijken en doorgeven aan Moniek welk bedrag geoormerkt is voor het 

speeltuintje. 

 

7. Overleg DR-en oud gemeente Vierlingsbeek (Dorpsraden Zuid) 

Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Overloon, Holthees- Smakt en Groeningen waren 

aanwezig.  

Er is gesproken over: 

->Reactivering Vliegbasis De Peel. Ben Albers (COVM) heeft kort uitleg gegeven over de 

stand van zaken mbt reactivering Vliegbasis De Peel. Het lijkt onmogelijk om de 

reactivering tegen te houden, vooruitlopend op de uitslag van het KEA- onderzoek. DR-

Zuid hebben het standpunt ingenomen om niet dwars voor de plannen te liggen en tegen 

beter weten tegen proberen te houden, maar in nauw contact te blijven om zo in de 

toekomst mogelijke uitbereiding van verworven vergunningen wel tegen te kunnen 

houden.   

->Mest vergisten: in de media eea over bericht. Het initiatief hiervoor ligt bij de 

provincie, portefeuillehouder is Eric Ronnes. Maarten (V’beek) en Aria (H’hees- Smakt) 

pakken dit op. 

->Hoe trekken we samen op richting nieuwe gemeente: afgesproken om regelmatig 

(3/4x per jaar, mits agendapunten) bij elkaar te komen, initiatief om de beurt, zo ook het 



voorzitterschap en niet steeds de voorzitters, ligt aan het onderwerp wie van de DR 

aansluit. 

->Zorgen om Participatietraject: Aria had hierover eea op papier gezet. Zorg vooral in 

het aanbieden van het KernenCV aan de nieuwe gemeente, zonder overleg over de 

inhoud met de DR. Afgesproken dat alle DR-Zuid naar Andrea, Mark en Joël mailen dat 

zij ook meegenomen willen worden in alles wat uit de bijeenkomsten van de Bouwteams 

komt en in het uiteindelijke KernenCV. Dat deze terugkoppeling er zal zijn is wel gezegd, 

maar staat niet in het stappenplan van het KernenCV. 

 

8. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen 

MFA Vierlingsbeek is te volgen in de media.  

Mbt gemeenschapsvoorziening: helaas keurt het waterschap de uitbereiding van het 

clubgebouw van het gilde niet goed. Met mitsen en maren zou een uitbereiding aan de 

kant van se Maas mogelijk zijn, echter komt de bovenkant vloer dan 100 cm hoger te 

liggen dat het huidige gebouw. Dat is geen optie. We wachten nu op reactie van de 

gemeente. 

 

9. Hemelvaartsdag 

Gezien de COVID- maatregelen kunnen we de dorpsdag met Hemelvaart dit jaar niet 

door laten gaan. 

Een alternatief zou kunnen zijn om een “Bevrijdingsfeest” in de zomer te organiseren, 

mits het dan wel weer mogelijk is. Als idee in ons achterhoofd houden. 

 

10. Rondvraag  

Geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

 

 

Agendapunten voor verderop in het jaar: 

-DR-etentje 


