
DORPSRAAD GROENINGEN. 

 

Betreft: Notulen 10 november 2014. 

Aanvang 20.30 uur in De Zandpoort. 

Aanwezig: Maike Ebben, Tonny School, Moniek Theunissen, Diny van Dijk, Rianne Jans.  

                   Jill Hartjens afgemeld. 

                   Als gasten zijn aanwezig Judith Logtens en Paul Mathey van de VVD. 

 

Opening: Door onze nieuwe voorzitster Moniek, ze heet iedereen van harte welkom, en  

                 speciaal onze gasten Judith en Paul die gewoon eens willen meemaken hoe het er 

                 bij ons aan toe gaat en wat er zoal leeft in Groeningen.      

 

1. Veranderingen in de zorg: 

Uitnodigen Jan Spee (SWOGB)door Moniek voor onze volgende vergadering van 

8 december, Jan komt vertellen cq toelichtten wat er aan mogelijkheden zijn om 

ook 

zorg te bieden aan de mensen uit Groeningen. 

 

2.  CPO-gebeuren: 

Wiliam Meulman en Tiny van de Vorst komen later op de avond nog informatie 

geven omdat ze eerst nog in Vortum-Mullem over hetzelfde gebeuren uitleg 

hebben moeten geven.     

Volgens Wiliam zo snel mogelijk contakt zoeken met de gemeente in de persoon 

van Dhr Jos Nijtmans en kenbaar maken dat Groeningen zo snel mogelijk het 

CPO-gebeuren wil opstarten en daarom medewerking vraagt van de gemeente. 

Daarom het advies om snel een enguette te houden en de animo nog meer in beeld 

te brengen.Tonny legt contakt met de gemeente, daarna inventarisatie hierover. 

 

3. 70 jaar bevrijding: (gaat plaats vinden op 14 maart 2015 aanvang half 8.) 

Ideeen-opzet gemaakt door Maike, Moniek en Diny wat we zouden kunnen doen. 

Mooi programma vastgesteld, e.e.a. met muziek. 

Marie-Jose Jamin is benadert dit te presenteren. 

 

4. Ballonnenwedstrijd: prijswinnaars bekend, uitreiking 15 november bij intocht 

sinterklaas. 

 

5. Overleg met dorpsraad Vierlingsbeek. 2 december gaan Diny,Maike, Rianne en 

Moniek hier naar toe. 

In te brengen punten: Parkeren bij de lagere school 

                                   Steunpunt Pantein. 

                                   Wat is hun beleid inzake een bijdrage aan diversen dingen. 



 

 

 

 

 

 

6. Kerstboom 2014: Gaan we 13 december zetten om 10 uur, afspraak maken met  

Peter Jacobs en Peter Verbeek-Wolthuis omtrent aanvoer en plaatsing boom. 

Moniek regelt nieuw snoer. 

s’middags worden de kerstballen met de kinderen aangebracht. 

 

7. Dorpsraadbezetting: Moniek wordt zoals gezegd onze nieuwe voorzitster, Rianne 

onze nieuwe penningmeester mits dit mag, ze woont nu in Vierlingsbeek. 

 

8. Partneroverleg: 1x per jaar, wijk en dorpsraden worden bijgepraat. 

Aankondigingsbeleid  nader te bepalen, dit is nu warrig en kost verenigingen geld. 

Maike en Diny zijn er geweest, Maike geeft uiteenzetting over e.e.a.                    

                  De AED’s is nog niet goed overal geregeld. 

                  Willem v.d. Rijdt prikt hier nog datum voor overleg hierover. 

 

9. WBO/keukentafelgesprek: Bijeenkomst 20 november 20.00 uur. 

Maike gaat erheen, Rianne onder voorbehoud. 

Burgerparticipatieraad zoekt versterking, vooral voor de jeugdproblemen. 

Tonny benaderd enkele mensen. 

 

10. Rondvraag: niet aan de orde, geven het woord aan Wiliam Meulman. 

 

 

Einde vergadering 22.45 uur. 

 

Volgende vergadering: maandag 8 december 2014 om 20.30 uur in  

De Zandpoort.   

 

 

 

         

        

 

 

 

 


