Notulen Dorpsraad 14 juni 2021
Aanwezig: Maike, Niels, Jill, Moniek en Rianne
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
Notulen worden goedgekeurd en naar de dorpswebsite
gestuurd.
2. Punten uit vorige notulen:
-Energietransitie en zonne-energie
Dit keer ging het over windturbines, grotendeels zo plaatsing naast de snelweg kunnen, richting de
Maas zou eventueel nog kunnen als het gaat om hier in de buurt. Zonnepanelen hebben voorkeur
boven windturbines. Waarschijnlijk komt er geen nieuwe bijeenkomst. Niels gaat even nakijken wat
nu nog gaat gebeuren.
-Dorpsappgroep
Nog niks mee gedaan.
-Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Maike gaat bij de notaris navragen of zij de statuten voor ons hebben. Daarna gaat Rianne er mee aan de
slag.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Gehandicapten Belang Boxmeer
Hoe zit het met de voorzieningen voor gehandicapten in Groeningen? Voorzieningen hebben we niet
echt en alles wat er is, is goed toegankelijk.
-Overleg DR Zuid
Mogen staat er weer een overleg gepland.
-Snelheid Groeningsestraat Noord
Extreme toename van snelheid, met name mensen die Groeningen uitrijden en dan richting Boxmeer.
We zullen dit terugkoppelen naar de gemeente.
4. WIU, riool en ontsluiting regenwater
Sten heeft een afspraak met John Arts van de gemeente. Hij komt toelichten wat er gaat gebeuren met de
riolering in Groeningen. De afspraak is over een paar weken.
5. Participatie traject en Kernendemocratie, Bouwteam
Maike gaat de stukken nog kritisch doorlezen en stuurt haar opmerkingen dan door de ‘groepsleiders.’
Daarmee is dan ook het project afgerond.
6. AED

De brandweer kan in elk geval niks met onze oude AED. Jill gaat bij Sjaak na hoe het zit met de kosten
voor de nieuwe cursus.
7. Speeltuintje
Jeroen heeft de offerte gestuurd, het plan gaat naar de gemeente. Dit plan gaan Moniek en Chantal
schrijven. We wachten dan op goedkeuring en dan kunnen we de subsidies aan gaan vragen.
8. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen, informeren dorpsgenoten
Er is een gesprek geweest met waterschap en de gilde (Rijkswaterstaat had dingen aangeleverd). Er
komt weer een nieuwe afspraak, waarbij waterschap wil gaan kijken op het Gildeterrein.
9. Kermis
De kermis wordt dit jaar gevierd bij het Gilde terrein. Er zijn goede afspraken gemaakt. De taken zijn
verdeeld.
10. Rondvraag
-

Rianne zal een datum gaan prikken in september. Voorstel is nu 25 september. Martien wordt
dan ook uitgenodigd.

-

Wanneer we meer duidelijkheid hebben over het dorpshuis, moeten we wellicht ook gaan
kijken naar een nieuwe vergader-dag.

-

Agendapunten voor verderop in het jaar:
-DR-etentje
- maart 2022; bloemenzaadjes zaaien (gemeente vragen om zaad)

