
 
 

 

Notulen vergadering dorpsraad Groede 
 
Datum:   Maandag 29 augustus 2022 
Aanvang:  19.05 uur Locatie:   Torentje 
Aanwezig: Arno, Mia, Hans notulist. Amk: Sharon 
 
Opening 
Arno opent de vergadering om 19.05.  
Er is een afspraak gemaakt om te overleggen met het bestuur van de Soos. Dat vindt plaats 
in de ouderensoos. 
Arno schetst de situatie van MFC ’t Torentje. Voor de gemeente is dat “het dorpshuis”. Maar 
die functie kan daar niet echt vervuld worden bij gebrek aan ruimte. Nu worden allerlei 
activiteiten noodgedwongen op telkens andere locaties gehouden. Verplaatsing van de Soos 
naar ’t Torentje zou veel voordelen kunnen bieden. En ‘t Torentje zou tot een echt dorpshuis 
uitgebouwd kunnen worden. 
Het bestuur schetst dat zij in de uitzonderlijke positie verkeren dat zij eigenaar zijn van het 
pand. Waar in het recente verleden nog aanpassingen zijn gedaan. Zij onderkennen wel wat 
Arno heeft geschetst en gaan er hun gedachten over laten gaan. 
Hans zet het project “Geschiedenis van Groede “ uiteen. De voorzitter zal de andere dag -  
als eerste-  voor dit project geïnterviewd worden. Woensdag is er weer een gezamenlijke 
maaltijd. Hans zal daar een oproep doen tot medewerking. 
Hierna wordt de dorpsraadvergadering voortgezet in t Torentje. 
 
Inloopspreekuur:   niemand 
 
Notulen van juli 2022 zijn akkoord maar worden nog even aangehouden omdat de 
opmerkingen van Lola nog niet konden worden verwerkt. 
 
Nav Ingekomen stukken en mails 
Mail Lola: Inloopspreekuur samen met haar? Eenmalig doen. Dorpsraad plus Lola.  
Eind november mogelijk? Dan vermelden in de dorpsomroeper. Concept tekst maken en op 
agenda in september. Taak Hans.  
MAS stage tbv geschiedenisproject 
Inhoud is taak voor Hans.  Bespreken met lid projectgroep. Doelen omschrijven. Melden in 
dorpsomroeper is ?? 
(Geluids)overlast e.d. melden? Stukje in de dorpsomroeper. In combinatie met de MOR 
melding. Dus: wat meldt je waar? Taak Arno. 
 
Actiepunten 
Omgang met Mail. Hans. Er is geen noodzaak iets te veranderen.  
Het interview met gemeente ambtenaar RC wordt door de dorpsomroeper geregeld. 



 
 

 

“Groede plant”. Tzt overleggen met st. Duurzaam Groede over mogelijkheden. Op PM lijst. 
Oranje fonds. Deadline is niet 15.09 maar 15.10. Komt in vergadering van september terug. 
 
i.h.a. De notulen worden door Mia in drive gezet. Andere verslagen niet altijd. Vindt iemand 
een verslag (bijvoorbeeld van de bijeenkomst Herdenkingscie) toch van belang dan zet hij 
dat zelf in drive. 
 
Kindercomité 
Het aantal leden is gelukkig op peil nu. Het evenement van eind augustus is 1 dag geworden 
wegens het kleine aantal vooraanmeldingen. Voor de dag was uiteindelijk toch veel animo. 
De dag was geslaagd. 
 
Cultuur café 
Cultuur is breed. Hans heeft wat gepolst her en der. Vraag blijft of het trekken is aan een 
dood paard? Er is geen spoed en er zijn zeer veel mogelijke insteken. Wachten op gemeente 
nu. 
 
Geschiedenis van Groede. 
Arno heeft een brainwave gehad bij zijn bezoek aan de nieuwe Galerie. Er wordt een 
werkgroep geformeerd om tot een wandeling door Groede te komen. Werktitel: “ de 
verloren toerist”. Meerdere personen hebben al hun medewerking toegezegd om tot 
invulling en vorm te komen.  Eerste stap nu: komen tot route en lay-out. Tweede stap: de 
inhoud. Hans treedt toe vanuit het project Geschiedenis van Groede. Taak Arno: datum 
prikken in september voor overleg.  
Bij Arno heeft zich iemand gemeld die vanuit werkverleden graag een bijdrage wil leveren 
aan het project. Hans zal contact opnemen. De eerste interviews staan gepland. 
Het project zal het thema zijn tijdens de paptaartenkermis dit jaar. 
 
Paptaarten kermis 
Woensdag 05 oktober in ‘t Torentje van 15.00-17.00u en 19.00-21.00u. 
Thema geschiedenis invullen. O.a. met: Quiz. Tafels met bijv. Dorpsomroepers, foto’s. 
Internetsites te bekijken als ZB Beeldbank. Vlaggen verkoop. 
Aankondiging: dmv flyers 
 
De vlag van Groede 
Is door een aantal mensen in Groede al in gebruik genomen. 
Plan. De dorpsraad laat een batch maken en verkoopt deze op de paptaartenkermis. Daarna 
wordt de verkoop verzorgd door Tankstation van de Hemel. 
Arno neemt contact op met leverancier(s). 
 
P.M.lijst Geen wijzigingen of opmerkingen 
 
 
 



 
 

 

Verkeer en parkeren 
Parkeerterrein. Het kerkbestuur komt naar oplossingen kijken. Daarna geeft Arno de opties 
door aan de gemeente. 
 
Wvttk.  Niets. 
 
Arno sluit de vergadering om 21.20u. 
 
 
 
 
 
 
  


