Notulen vergadering dorpsraad Groede
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:

Maandag 30 mei 2022
19.05 uur
Locatie:
Torentje
Arno, Mia, Sharon, Hans notulist

Opening
Arno opent de vergadering om 19.05u.
Inloopspreekuur: niemand
Notulen van april 2022 zijn akkoord
AVG: het mag nog anoniemer. Geen afkortingen maar “bewoner” ed.
Afspraak: Arno zet de notulen op groede.net. Zonder aanhangsels.
Actiepunten
430 en 464 gaan naar Werkgroep “Geschiedenis”.
450 gaat naar PM lijst.
Rest is afgehandeld.
P.M.lijst
Geen wijzigingen of opmerkingen
Nav Ingekomen stukken en mails
Gemeente: brief over subsidie aanvragen. Voortaan op papier! We gaan terug in de tijd…
Sharon gaat Dorpsraad aanmelden voor Rabo clubactie.
Student enquête Woonwensen. Arno zal sluitingsdatum checken en daarna op FB zetten
Arno gaat naar Gemeente bijeenkomst: Brainstorm Community Platform.
Hans gaat naar Gemeente. Avond Cultuur contact en inspiratie
Dorpsraad Hoofdplaat heeft contact gezocht met Delta en Gemeente ivm de glasvezelnet
plannen van Glasdraad. Vraagt mening van andere raden en heeft overleg met gemeente
gepland. Inhoudelijk kunnen we niet reageren. Het is een commerciële aangelegenheid.
Ook naar aanleiding de mail van Foodregio stellen we als dorpsraad vast dat we bij
(aan)vragen van commerciële partijen evenwicht zoeken. Wel bewoners informeren, maar
niets promoten. Zo ook bij verzoeken om “berichten de delen”. Het besef is aanwezig dat
dat best moeilijk is. Zeker als we later Culturele activiteiten willen stimuleren.
Algemene vergadering
De opkomst was laag. Extra jammer omdat best veel ambtenaren aanwezig waren en ook de
nieuwe wethouder Cees Liefting. Er zijn tal van aanwijsbare oorzaken: voetbal op tv, corona
effect, geen speciaal onderwerp of presentatie, late datum, enz.
De ruchtbaarheid moet verbeterd en het is belangrijk om langer van te voren aan te
kondigen: via alle wegen die we hebben.

In 2023 misschien weer te koppelen aan het kernbezoek.
Het conceptverslag wordt aangevuld. Hans zal het verder uitwerken en daarna komt het op
Groede.net.
Terugkijkend op de presentaties valt op dat Verenigd Groede geen inhoudelijk financieel
verslag heeft gepresenteerd. Kan volgende keer wel. De cijfers zijn beschikbaar. Verder zien
we dat de Dorpsraad vaak initiatief neemt voor acties die beter onder Verenigd Groede
zouden passen.
Afspraak: in de toekomst proberen we een scherpere lijn te trekken wat betreft de
activiteiten die we als dorpsraad initiëren. Er zal meer naar Verenigd Groede geschoven
moeten worden. De vraag of en hoe we Verenigd Groede daarvoor kunnen
enthousiasmeren behoeft nu geen antwoord.
De voorbereiding voor de Algemene vergadering moet volgende keer intensiever met
Verenigd Groede samen. Door een maand van te voren bijeen te komen en af te stemmen.
Verkeer en parkeren
Het concept verslag van de bijeenkomst op 20 april, gemaakt door Hans, is door alle
betrokkenen goedgekeurd. De ambtenaar heeft een overzicht van geplande acties gestuurd.
Hans zal dat naast het verslag leggen en zo nodig reageren. Arno kijkt na en zal de
ambtenaar bedanken.
De voorgenomen acties zetten we op de agenda om af te vinken.
Met Ester wordt contact gezocht wanneer haar update ivm het uitdaagrecht volgt.
Glasvezel
Mia en Arno waren op de voorlichtingsavond. Aanwezig ca 25 personen.
Conclusie: het is een commerciële actie. Er is geen bewonersbehoefte. De dorpsraad neemt
afstand. Arno zal aan DR Hoofdplaat hierover mailen.
Geschiedenis project.
Is positief ontvangen door aanwezigen op de AV. Nu een eerste brainstorm.
Eerste activiteit: onderwerp “Breng je foto’s mee”. Samen met de soos organiseren en via de
soos kenbaar maken. Zorgen voor beamer en scanner. Streven eind augustus. Evt. een
zaterdagmiddag!
Contact zoeken over digitaliseren van foto’s en kaarten.
Langzaam groepje vormen. Met dorpsomroeper. Daarna “Herinner je Groede”.
Ernaast: interviews starten.
Groese vlag
Diverse Zeeuws Vlaamse dorpen etaleren hun eigen vlag. Wat was de vlag van Groede? Het
waren klaarblijkelijk gemeente vlaggen. De Wikipedia info hoeft niet betrouwbaar te zijn.
Hans zal in een stukje de vraag stellen in de Dorpsomroeper.

Cultuurcafé
De doelstelling uit de brainstorm moet verengd worden. Hans heeft met een ambtenaar
gesproken over onze ideeën. Zal na de bijeenkomst van de gemeente op 08 juni opnieuw in
gesprek gaan om de route te bepalen.
Speeltuintje
Er gebeurt niets!!! Een moeder heeft de gemeente hierover gebeld. De verantwoordelijke
ambtenaar had geen antwoorden. Verwijst naar: “geen tijd door o.a. de vluchtelingen crisis.
Arno zal die ambtenaar 07 juni een mail sturen om aan te sporen. Bij uitblijven van resultaat
opnieuw een mail -via hem- om de wethouder in te schakelen.
Wvttk
Mia: er ligt al lang een verzoek om tbv het Torentje zonnepanelen aan te leggen. Gemeente
heeft niets laten horen. Arno gaat er achteraan.
Arno: Heeft met een bewoner gesproken die een negatief beeld had van de dorpsraad. Arno
zal nog eens proberen duidelijkheid en inzicht te geven in wat de opstelling en aanpak van
de dorpsraad is in de gemeentelijk spelende kwesties.
Sluiting: Arno sluit de vergadering om 21.55u

