Verslag algemene vergadering 11 mei 2022

Aanwezig waren 25-30 personen, waaronder van de gemeente: wethouder Cees Liefting, Ester
Verwey Lola Oostdam (momenteel de enige opbouwwerker binnen de gemeente!) Rudi Cornelis.
Van Verenigd Groede: Imre en Mariska. Van de dorpsraad: iedereen. Hans notueleert.
Opening
Arno opent de vergadering om 1935.
Presentaties
Aan de hand van een powerpoint wordt er gepresenteerd: NB de powerpoint zal op groede.net
terug te vinden zijn.
Imre :jaaroverzicht Dorpsvereniging
Mariska H : wel en wee van de dorpsomroeper. Speciale dank aan de donateurs die de
dorpsomroeper door de Coronacrisis hebben gesleept en de sponsors die zich weer direct positief
opstellen.
Ellis: kindercomité activiteiten. Omdat er te weinig leden zijn is het in 2022 niet mogelijk een
kindervakantieweek te organiseren. Hopelijk in 2023 weer wel. Nieuw is het streven om in 2023 weer
een echte koningsdagviering op touw te zetten. Met bijvoorbeeld weer versierde fietsen ed. naast
het touwtrekken. Voorwaarde: extra handen erbij!!!
Arno: neemt de zeer diverse activiteiten van de dorpsraad door van de afgelopen jaren. Zie
groede.net voor dit overzicht.
Er wordt een enkele opmerking vanuit het publiek gemaakt:
-

Groede Geeft was Groede Leeft voor corona. Het zal weer terug gaan naar Groede Leeft.
Groede Fit 2025: tip: benader ook Covra voor sponsoring
Lola: Tip: maak gebruik van het leefbaarheidsfonds. Ook voor iets als Cultureel café.

Sharon presenteert het financieel verslag van de Dorpsraad. Er zijn geen vragen over.
Mia: presenteert de powerpoint mbt Parkeren en Verkeer. Daar zijn geen vragen over.
Wel opmerkingen mbt Parkeren:
-

-

Jeanine K: waarom niet meer inzetten op aanleg van parkeerterreinen aan de rand? De
gemeente lukt het niet. Te laag bod?
Jaap V. Hoe pak je het aan? Er is een impasse. Tijdelijk huren kan ook niet gezien de schade
die ontstaat. Maar veiligheid is nu een extra motief. Immers. Als je meer veiligheid wilt dan
kunnen de straten niet vol geparkeerd staan.
Ellen P. Er staan ook karren al 2 jaar op parkeerplaatsen.

Mia: Aanhanger/caravan: mag maximaal 7 dagen staan in de gemeente Sluis. Dus langer kan gemeld
worden. Oa bij de Dorpsraad. Campers zijn motorvoertuigen. Die mogen wel lang geparkeerd
worden.
Arno: geeft een uitgebreide toelichting op de herinrichting van het parkeerterrein. Inclusief het
gezamenlijk onderzoek met de gemeente of het onder het Uitdaagrecht valt.

Hans presenteert de aanleiding tot de nieuwe plannen mbt de geschiedenis van Groede. De intentie
is om een groep mensen bijeen te brengen die ieder hun eigen inbreng/project hebben. Het geheel
geleid als “werkgroep” door de Dorpsraad. Eerstvolgende stap is een avond organiseren voor
belangstellenden waar tot een eerste concrete inhoudelijk aanpak besloten kan worden. En hij roept
de aanwezigen al op zich te melden.
Cees Liefting, net 3 dagen wethouder, presenteert zich op verzoek. Met een verleden van o.a
opbouwwerker past de portefeuille met oa sociaal domein hem. Burgerparticipatie zit ook (deels) bij
hem. Graag zou hij intensiever contact houden met de kern. Bijv 4 x per jaar.
Rondvraag
Bewoner Groede. Zou wonen binnen het uitdaagrecht vallen? Gezien de in te brengen eigen
deskundigheid lijkt dat moeilijk. Maar het is zeker een aandachtspunt.
Bewoner Boerenhol. Maakt complimenten voor de avond En vraagt of eea openbaar is. Ja zowel
powerpoint als dorpsraad notulen zullen snel op groede.net verschijnen.
Bewoner Groede: Hoeveel AED’s zijn er? Gezien een uitzonderlijke calamiteit enige tijd terug, Er zijn
er twee. Onder toezicht van de EHBO. Dorpsraad zal nagaan of de onderhoudsafspraken worden
nagekomen.
Sluiting
Om 21.15 sluit Arno de vergadering en gaat eenieder over naar het informele deel.
Hans ontvangt meerdere tips, ideeën en aanbiedingen voor het geschiedenis project

