Notulen dorpsraad 12 juli 2021
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
2. Punten uit vorige notulen:
- Dorpsappgroep
Nog niks aan gedaan
-

Overleg DR Zuid
Snelheid Groeningsestraat Noord

Is aangevraagd; nog niet duidelijk wanneer deze meter opgehangen gaat worden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Afscheid Burgemeester van Soest
Zaterdag 9 oktober wordt de datum, van 14.00 uur tot 17.00 uur. Maike geeft dit door. We gaan nog
nadenken over de precieze invulling.
-

Bordje Groeningen

Moniek denkt dat dit bordje vanuit de gemeente Boxmeer is opgehangen.
-

Ontwikkeling St. Jansbeek

Op donderdag 15 juli is hier een digitale bijeenkomst over. Inwoners hebben zich hier voor in kunnen
schrijven, heeft ook in het weekblad gestaan.
4. WIU, riool en ontsluiting regenwater
Niks nieuws
5. Energietransitie en zonne-energie
Maike licht de presentatie toe. We blijven dit zijdelings volgen.
6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Rianne gaat hier in de vakantie even naar kijken.
7. Participatie traject en kernendemocratie, Bouwteam
We hebben de definitieve versie gekregen. Dit is nu afgerond en staat op de site van de
Kernendemocratie.
8. AED
Herhalingsles en nieuwe cursus mogen in de Zandpoort.
Sjaak kan de factuur splitsen, dit is voordelig voor de zorgverzekering van de deelnemers. Er zijn al
twee voorstellen voor data. Jill gaat erachteraan of we de oude AED’s nog terug kunnen sturen, naar
het bedrijf waar we de nieuwe AED’s hebben gekocht. Wellicht dat we er dan nog een bedrag voor
kunnen krijgen.

9. Speeltuintje
In september zal er een bijeenkomst gepland worden vanuit de gemeente over de overlast van
regenwater bij stortbuien. Bij de huizen op de Schans willen ze het hemelwater afkoppelen van het
riool. Wellicht dat dit regenwater nog in het speeltuintje gebruikt kan worden. We wachten de
uitnodiging van de gemeente af.
Moniek gaat aankomende week of die week erna verder met het speeltuintje.
10. MFA Vierlingsbeek en Dorpshuis Groeningen, informeren dorpsgenoten
Maike informeert ons hierover. Komen we de volgende vergadering op terug, nadat dit ook terug
gekoppeld is naar de inwoners.
11. Kermis
12. Rondvraag

Agendapunten voor verderop in het jaar;
-

DR etentje

