
 
 

 

Notulen vergadering dorpsraad Groede 
 
Datum:   Maandag 25 juli 2022 
Aanvang:  19.05 uur Locatie:   Torentje 
Aanwezig: Arno, Mia, Hans notulist. Sharon 
 
Opening 
Arno opent de vergadering om 19.10u. 
 
Inloopspreekuur:    
Lola Oostdam , opbouwwerkster bij de gemeente woont de vergadering bij. Arno heet haar 
van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting op de Dorpsraad functie en positie van 
Verenigd Groede. 
Lola heeft in verschillende kernen een inloopspreekuur. Ze zal daar informatie over sturen. 
De dorpsraad zal besluiten of er (beperkt) voor haar een inloopspreekuur komt. 
 
Notulen van juni 2022 zijn akkoord. 
Opmerking van Arno: er komt geen verslag van de bijeenkomst “Community platform”. Eerst 
wordt door de gemeente intern verder gesproken. 
 
Actiepunten 
485. een bewoner meent dat de in de Dorpsomroeper afgebeelde vlag niet correct is. Wordt 
vervolgd. 
490. zo nodig op alternatieve locatie vergaderen is akkoord. 
 
Nav Ingekomen stukken en mails 
Hans mist soms mails bij het opmaken van de lijst. Moet de werkwijze van “stoppen in 
deelmappen” aangepast? Hij zal kijken of het eenvoudiger kan. Lola: advies aan Mia: 
archiveer ipv verwijderen. 

- Opm Lola. Er is een lijst in België met jaarmarkten. Wordt Groede daar op vermeld? 
- Oranje fonds: zou subsidie op kunnen leveren voor Groede Leeft  in 2023 (het 

organiseren stond al in de begroting van Groede Fit 2025) De subsidie aanvraag 
moet wel vóór 15 september ingediend worden en er moeten minimaal drie 
organisaties betrokken zijn. Agendapunt in Augustus.  

- Afronding speeltuintje: blijft op vierkante wielen lopen. Opm. Lola nav stand van 
zaken. Het is prima om ambtenaren te helpen als ze klem zitten door hun baas (aan) 
te spreken. 

- Klachten over recreatieve verhuur blijven hangen. Lola gaat na hoe je moet melden. 
MOR of anders. 

- Lantaarnverlichting op de Markt: voorkeur om van onderen te verlichten is 
doorgegeven. Komt ook in de Noordstraat. 

-  



 
 

 

P.M.lijst 
Geen wijzigingen of opmerkingen 
 
Verkeer en parkeren 
19 juli is er samen met een delegatie van de gemeente en vertegenwoordiging van de school 
in goede sfeer heel praktisch gekeken naar de mogelijkheden om de situatie te verbeteren. 
Er zijn zeker mogelijkheden vinden de ambtenaren. Arno wil en gaat een nauwkeuriger 
tekening op schaal maken. De info daarvoor is ontvangen van de gemeente. 
Lola biedt aan om dat het ingeval van problemen toch bij de ambtenaren te krijgen. 
Er wordt geen verslag gemaakt van deze bijeenkomst. 
 
Kindercomité 
Bewoner M denkt mee. Plan is om eind augustus op het sportveld 2 dagen activiteiten te 
organiseren. 
 
Onkruid/Vuil in de Groe 
Feiten: de gemeente heeft niet het geld en de mankracht om hun nagestreefd niveau te 
halen. Daarom staat er veel te veel onkruid in de straten. Bovendien worden de 
opplusdagen (samenwerking met de gemeente) geschrapt. 
Hans vraagt zich af of we dit niet zelf in het dorp moeten oppakken (naar voorbeeld van bijv. 
de “Troepgroep” in Dauwendaele in Middelburg). Zelfs het “uitdaagrecht” kan hierbij om de 
hoek komen kijken. 
Om draagvlak te creëren moet het beleid van de gemeente bekend worden bij de inwoners. 
Kan via een interview met de verantwoordelijke ambtenaar RC in de Dorpsomroeper. 
Vervolgens zien hoe het op gang gebracht kan worden. Wedstrijdje? En hoe de tweede 
woningeigenaren mee worden getrokken in het project. 
Arno. Een ander opfleuridee: “Groede plant”. Blauwe zaden/planten uitdelen in de Groe. 
 
Cultuurcafé 
Hans heeft vervolgoverleg gehad met de ambtenaar. Wordt in het gesprek heen en weer 
geslingerd tussen zinloos en zinvol. Conclusies: het is in elk geval zinvol dat er een goed 
overzicht komt van wat er aan culturele groepen en activiteiten is in de Groe. Daarom zal de 
gemeente verder werken aan de evenementenkalender en opnieuw, in iets andere vorm, 
proberen te komen tot een compleet overzicht van cultureel actieve mensen en groepen. 
Cultuur is zeer breed. In het verleden maar ook in de toekomst kan Groede ook een platform 
bieden aan jeugd en talent. (Week van de Amateur Kunst; kunstmarkt,; stuifesin;muziek op 
locaties enz) Hans zal ook praten met lokaal actieve mensen die ervaring/ideeën hebben 
mbt organiseren en samenwerken. Groede zou mogelijk voor de gemeente een pilot kunnen 
worden. 
 
Geschiedenis project. 
Het gesprek met de interviewer heeft plaatsgevonden. Zeer enthousiast is de aanpak en 
volgorde doorgesproken. En wat er aan bod kan komen en de planning. Rond 1 september 
komt er tijd voor. Ook de wenselijkheid van een aparte site is besproken. Financiën en 



 
 

 

beheer zijn bij een aparte site wel echte hobbels. SP oppert om het bij Wikipedia onder te 
brengen. Hans ziet nadelen als “beheer dan uit handen” maar neemt het mee. 
Lola wijst op de mogelijkheid van “maatschappelijke stage” door scholieren die te benutten 
is voor deze projecten. Zij gaat na wat er voor mogelijkheden zijn. 
Kort vindt er nog een brainstorm plaats. De “spin off” van het project kan ver gaan: van 
diverse wandelingen met QR codes tot het tot leven brengen van oud bewoners in de vorm 
van een hologram.. 
 
Wvttk: Dank aan Lola voor inbreng en betrokkenheid. 
Lola: is mijn positie duidelijker nu? Jazeker. Zij laveert tussen WMO, Jeugdzorg e.d. met hun 
wettelijke kaders. Zij is samenlevingsopbouw gericht in haar activiteiten. Formeel zonder het 
persoonlijk gesprek aan te gaan, maar in de praktijk gebeurt dat toch wel omdat 
maatschappelijk werk (vaak) ontbreekt. Buurtbemiddeling hoort inmiddels niet meer bij 
haar pakket. 
Arno: Esther is bij de gemeente ons eerste aanspreekpunt. Puur communicatie. Esther 
schakelt door. 
Lola. Momenteel wordt onderzocht of contactpersonen en opbouwwerkers niet moeten 
worden samengevoegd of anders gecoördineerd. Misschien komt er een herverdeling in 
kernen/aanspreekpunten. 
 
Sluiting: Arno sluit de vergadering om 22.02u 
  


