Notulen vergadering dorpsraad Groede
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:

Maandag 27 juni 2022
19.05 uur
Locatie:
Torentje
Arno, Mia, Hans notulist. Afw.mk Sharon

Opening
Arno opent de vergadering om 19.05u.
De reden waarom Sharon zich heeft afgemeld kan vaker voorkomen. Arno zal overleggen of
er dan eventueel alternatief vergaderd kan worden. Bijv. 1 persoon in Torentje tbv
inloopspreekuur en vergaderen bij Sharon om 19.30u.
Inloopspreekuur: niemand.
Lola Oostdam heeft zich ziek gemeld
Notulen van mei 2022 zijn akkoord
Actiepunten
479. Er is gesproken met de DR van Hoofdplaat over de standpunten en ervaringen mbt de
glasvezelsituatie
485. De Wikipedia info over de vlag van Groede is betrouwbaar. De zeilmakerij maakt geen
vlaggen. DR voornemen: voor Groede vlaggen leverbaar maken.
P.M.lijst
Geen wijzigingen of opmerkingen
Nav Ingekomen stukken en mails
KNHM roept op tot buurtinitiatief op za 08 oktober. Is net na de paptaartenkermis dus
ongelukkig qua datum.
Meerstromenschool heeft inhoudelijke informatie aangeleverd uit 2019 mbt de herinrichting
van het parkeerterrein. Deze is doorgestuurd aan de gemeente en zal meegenomen worden
in de voorbereiding van het volgende overleg.
Oekraïne hulp. Arno zal met dorpsomroeper overleggen over opnemen bericht. En legt mail
ook aan Verenigd Groede voor. Mogelijke hulp voor jaarmarktorganisatie.
Verkeer en parkeren
Hans heeft de actielijst die de ambtenaar heeft gemaakt vergeleken met het
gespreksverslag. Er ontbreken nog enige punten. Arno zal dit doorgeven. Later gaan we na of
en hoe de acties zijn afgehandeld.

Cultuurcafé
Hans is aanwezig geweest op de avond van de gemeente gericht op Culturele organisaties.
De avond was zeker zinvol. Samenwerkingsmogelijkheden werden oa door Weitjerock
genoemd. St. Cultuur educatie kan van betekenis zijn voor oa het Kindercomité. Hans heeft
dat al doorgegeven. Ook andere contacten zijn gelegd.
Het vervolggesprek met de ambtenaar is door Hans aangevraagd.
Community platform
Arno is op de brainstormavond over een Community platform geweest. In functie als burger.
Er waren zo’n 30 personen. De gemeente gaf interessante voorbeelden en daarna werd in
praatgroepen dieper op mogelijkheden in gegaan. Meest realistisch voorbeeld: doorklikken
op (gemeentelijke) projecten. Maar wie beheert?? Voor Groede uit te zoeken: lijst met
soorten communicatie middelen, wat werkt, wie bereik je??
Als brainstorm zeer geslaagd. Of er een verslag komt is niet bekend.
Speeltuintje
Vóór het 07 juni was had Arno al allerlei vragen gehad. Het maken van en het effect van
MOR meldingen is besproken. Er is vervolgens een hele serie MOR meldingen gemaakt.
De ambtenaar was ziek. Heeft wel gereageerd. Zaken zullen zsm worden aangepakt.
Geschiedenis project.
Het project loopt. Corona heeft voor wat vertraging gezorgd.
Wvttk: niets
Sluiting: Arno sluit de vergadering om 20.50u

