Notulen Dorpsraad 10 mei 2021
Aanwezig: Niels, Sten, Jill, Moniek, Maike en Rianne
Afwezig: /
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
Rianne verstuurt de notulen naar de website Vierlingsbeek

–

Groeningen. We laten het versturen naar de griffier even zitten, aangezien we niet weten of dit nog
noodzakelijk is en we er ook nog niet eerder bericht over hebben ontvangen.
2. Punten uit vorige notulen:
-Energietransitie en zonne-energie
Morgen is de bijeenkomst, Niels sluit weer digitaal aan.
-Dorpsappgroep
Nog niks mee gedaan.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
-Mill heeft een nieuwe DR
-Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), webinar 2 juni 19.30 uur
Maike stuurt de e-mail door naar Rianne en zij gaat hier dan mee aan de slag.
-Ontwerpwijzigingsplan “Groeningsestraat 26&26a
Ter info.
-ontwerp- Inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”, ter inzage 29-4 ‘21 t/m 9-6 ’21
Ter info.

4. WIU, riool en ontsluiting regenwater
Herkaveling van de Gildenhoed.
Riool staat voor 2022 op de planning. Na aanleiding van bouwsessies zijn er meerdere ‘klachten’ naar
voren gekomen betreffende het rioolprobleem. We gaan dit dus nogmaals aankaarten bij de gemeente.
5. Participatie traject en Kernendemocratie, Bouwteam
Maike laat overzicht van de besproken punten zien. We krijgen hier ook nog als dorpsraad inspraak in,
wanneer het klaar is. We bekijken nog of we hier in de toekomst verder nog wat mee willen.
6. AED
We willen een AED cursus aan gaan bieden vanuit de dorpsraad. Jill gaat bij Sjaak na of hij per persoon
een factuur uit kan schrijven, dan kunnen we kijken hoe het zit met het verhalen op de zorgverzekering
en aan de hand daarvan kunnen we bekijken wat de (mogelijke) eigen bijdrage gaat zijn.

7. Speeltuintje
Jeroen maakt een begroting, Moniek verwacht deze of volgende week de begroting. Er zijn een aantal
betrokkenen, Moniek houdt hen op de hoogte.
8. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen
Zie website Vierlingsbeek – Groeningen over stand van zaken MFA.
Dorpshuis Groeningen; Rijkswaterstaat, Gemeente en Waterschap plannen bijeenkomst om met
elkaar om de tafel te gaan. We wachten wat daar uit voortkomt.
9. Kermis
Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. We wachten nog op verdere berichten.
10. Rondvraag
-

Jill vraagt of de brandweer nog iets met onze oude AED kan doen.

Agendapunten voor verderop in het jaar:
-DR-etentje

