
 
 

 

Notulen vergadering dorpsraad Groede 
 
Datum:   Maandag 31 oktober 2022 
Aanvang:  19.05 uur Locatie:   bij Sharon thuis 
Aanwezig: Arno tot ca. 20.30u, Mia, Sharon, Hans notulist.  
 
Opening 
Arno opent de vergadering om 19.05.  
 
Inloopspreekuur:   afgezegd via notitie bij het Torentje. 
 
Notulen van aug 2022 zijn akkoord.  
Van de vergadering in september zijn geen notulen gemaakt. Er was niemand tijdens het 
inloopspreekuur en de vergadering is volledig gewijd aan de voorbereidingen van de 
Paptaartenkermis op 05 oktober. 
 
Nav Ingekomen stukken en mails 
Brief van de gemeente: er kunnen weer mantelzorgers worden aangedragen voor een 
presentje op de dag van de Mantelzorger op 10 november. 
Zowel de mails van september als van oktober worden nu nagelopen. 

- Samen slim rijden: wordt in november opgepakt + in dorpsomroeper gezet (daarna?) 
- Voortgang Vitaal WZV: is informatief. Het plan is breed. Vinger aan de pols houden. 
- Buurtspaarbudget: in dorpsomroeper zetten 
- Vrijwilligers gezocht door Vluchtelingenwerk: in dorpsomroeper zetten  
- De actie “Samen voor elkaar” : op agenda nu. 

App van DRCadzand: KUBB toernooi deelname? 
JA: uit de notulen van april 22 nav mail Cadzand 30.03: “KUBB toernooi voor SDraden in 
2023? Ja we doen mee. Hans wordt tot captain gebombardeerd en Ester V wil wel 
scheidsrechter zijn”. 
 
“Aandacht voor elkaar” actie van de gemeente 
Acties worden weer gesubsidieerd: 2- per gift. Doel is om op 16/17 december wat te doen. 
Hans: dat valt samen met de kerstfair in Groede. Samenwerken? Ja. 
Arno neemt contact op met organisatie voor afstemming. Ideeën: arreslee laten rijden. 
Bonnen/flyers uitdelen en zo iedereen maar de kerstfair lokken.  
 
Avond over wonen op 07 november 
De gemeente zet een serie avonden op waarbij bureau STEC in gesprek gaat met bewoners 
over het wonen in de gemeente Sluis in de toekomst. De planningsperiode door de 
gemeente was zeer krap. Toch gaan we in gesprek. Bewoners worden via site, nextdoor en 
facebook opgeroepen om mee in gesprek te gaan. In het verleden is de mening van 



 
 

 

bewoners al meermaals verzameld en dat zal nu als uitgangspunt voor het gesprek worden 
ingebracht. Als dorpsraad zullen we (blijven) uitdragen: in Groede is de sociale samenhang 
en samenwerking sterk. Dat moet bewaakt. De druk op de leefbaarheid (woonperikelen) 
moet eraf. Het is een taak van de overheid om voor balans te zorgen. 
Hans geeft aan dat leefbaarheid zoals bekend ten nauwste samenhangt met de 
woonmogelijkheden. De definitie van leefbaarheid wordt momenteel ook anders benaderd 
(Frans Thissen, planoloog, Dirk Strijker, emeritus hoogleraar RU Groningen). Het is van 
belang ook langs die kant te kijken naar wat er allemaal nodig is.  
 
Actiepunten 
Punten mbt het project “Groede geschiedt” zijn deels afgehandeld. Maar alles blijft nog even 
open staan. 
478: op 01 november wordt de acties mbt het parkeerterrein afgevinkt. 
495: er zijn geen acties geopperd om Oranjefondssubsidie voor aan te vragen. 
 
Geschiedenis van Groede. 
De eerste interviews zijn afgenomen. Het resultaat wordt nu eerst verwerkt en besproken 
om een volgend interview effectief te maken. De lijst met te interviewen mensen groeit. 
Hans zal overleggen met de dorpsomroeper over hoe de aangeleverde materialen bewaard/ 
verwerkt kunnen worden. 
De spin off: “wandeling door Groede” is door een werkgroep opgepakt en die heeft een 
eerste vruchtbare bijeenkomst gehad. 
 
Paptaarten kermis 
De dag is zeer geslaagd. Zeker voor de ouderen. Er waren wat minder jonge mensen ’s 
avonds. Daar is geen duidelijke reden voor . 
In totaal zijn ruim 200 paptaarten uitgedeeld. De quiz was een succes en er was duidelijk 1 
winnaar nadat de antwoorden waren beoordeeld. Ook is al een substantieel aantal vlaggen 
verkocht. 
Het tankstation heeft de vlaggen in het assortiment opgenomen nu. 
 
P.M.lijst  Geen wijzigingen of opmerkingen 
 
Verkeer en parkeren 
Op 01 november is er vervolgoverleg. 
 
Wvttk.   
Mia heeft een verzoek gekregen of er een bankje op het Platte Putje geplaatst zou kunnen 
worden. De gemeente heeft niets meer ter beschikking. Nu geen verder actie. 
 
Afsluiting 
Hans sluit de vergadering om 21.10u. 
 


