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Plannen Leegveld: De werkgroep wordt niet direct betrokken bij deze plannen. Zij houden dit
echter wel nauwlettend in de gaten.
10 km bordjes onverharde lanen rondom Villa:
Er is overleg geweest met de gemeente (van der Hogen). De 10 km bordjes met onderbord
“stofoverlast” zullen door gemeente geplaatst gaan worden. Ook zal bekeken worden hoe de
ondergrond verbeterd kan worden om de stofoverlast beter tegen te gaan.
Behoudens enkele aanpassingen worden deze vastgesteld.
Voortgang Werkgroep woningbouw:
Deze werkgroep zal gaan bestaan uit Daan en Martien namens de dorpsraad en Bas en Frank
namens de basisschool. Er zal worden gerapporteerd naar beide organen. Verdere aansturing zal
geschieden door voorzitters dorpsraad en stuurgroep.
De werkgroep neemt het voortouw in het overleg met gegadigden.
Vrijdag 15 maart is er een bijeenkomst met de woningzoekenden. In die bijeenkomst proberen we
de behoeften van de woningzoekende en de mogelijkheden om die behoeften in te vullen in kaart
te brengen.
Toekomst Klooster:
Een werkgroep, bestaande uit leden van de Parochieraad, Kerkbestuur en aangevuld met enkele
deskundigen op bouwtechnisch gebied en de voorzitter van de Dorpsraad, hebben een eerste
inventarisatie gehouden wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Dit heeft geleid tot het
volgende voorstel wat nu voorgelegd wordt tijdens de vergadering van de Dorpsraad:
Verbouw het pand op een “lichte” manier (het is immers een Rijksmonument en stevige
aanpassingen zijn aan veel regels onderhevig) tot een huis waar 4 jonge mensen/gezinnen
kunnen wonen. Verhuur. Idee is: voor jonge Griendtsveners die wel het ouderlijk huis uit willen
maar nog niet in staat zijn te bouwen of te kopen. Je kunt dan tot een maximum van bijvoorbeeld 8
jaar huren en ondertussen uitkijken naar een kavel of een bestaand huis dat in die periode te koop
komt. Daarmee past de bestemming in de wens het dorp te verjongen en/of jonge mensen vast te
houden / gelegenheid te bieden enz. Het is dan 1 van de maatregelen om een ongewenste
demografische ontwikkeling tegen te gaan.
De vergadering is in grote lijnen akkoord met dit voorstel. Mochten er nog andere ideeën zijn dat
moeten die ook bespreekbaar zijn. De gemeenschap Griendtsveen krijgt de mogelijkheid om evt.
andere ideeën aan te dragen maar zal ook geïnformeerd worden over dit voorstel.

Dorpsradenoverleg:
Aanpassing locaties banken/picknicksets:
Voorstel: Verwijderen bank Sphagnumweg. Het uitzicht over de wei zal er over een tijdje niet meer
zijn. Bovendien is de bank in slechte staat. Betonnen onderstel gebroken en latten aangetast.

De tafel bij de dam aan de Kanaalweg staat niet meer waterpas, zou aangepast moeten worden.
Mogelijk dat er aan de kop van het doorgetrokken kanaal uitkomend op de Barbarastraat tussen
Rongen en Harrie Mennen een tafel met bank bijgeplaatst kan worden. Deze moet wel zo
geplaatst worden dat het Bokkenollen er geen problemen mee heeft.
Ook wordt voorgesteld om allen banken uit te voeren in onderhoudsvrije houten banken.
Onderhoud kunstwerken:
Gemeentewerken zal een rondgang houden met Toon. Er zal nog uitgezocht worden welke
kunstwerken hier allemaal onder vallen. In elk geval ook de beschadigde pomp. Het budget wat
staat voor enkele kunstwerken is veel te laag.
Communicatie met gemeente en bomengroep:
Kritiekpunten:
- Er is geen goede verslaglegging.
- Vergaderstructuur ontbreekt.
- Het voorzitterschap functioneert niet.
Afspraken uit rapportages dienen nagekomen te worden en goed gecommuniceerd.
Toon zoekt nog uit wat hij aan verslagen heeft.
Loek neemt contact op met Bas v.d. Lisdonk over deze werkgroep “Laanbomen”.
Werkgroep Mariapeel / vernatting:
Fietspad langs Peelkanaal is nog steeds slecht. Een verzoek van de werkgroep om namens de
Dorpsraad een brief naar Staatsbosbeheer te sturen om dit versneld op te knappen.
Voorlichting aan gemeenteraad naar aanleiding van het werkbezoek van de nieuwe
gemeenteraad. In overleg met de griffier wordt hier een datum en plaats voor vastgelegd.
Prioriteitengelden:
Zwaluwhotel: actie Toon.
Ooievaarsnest: actie Jos.
Verlichting bruggen: Men wil hiervoor een proefopstelling maken. Toon en Ton zullen dit verder
bespreken met de initiatiefnemers.
Watertappunt: Uitzoeken of dit alsnog gerealiseerd kan worden in de omgeving van de pomp
Apostelweg. Informatie bij WML: Actie Ton.
Rondvraag:
Opknappen School: Een groep ouders heeft de school helemaal opgeknapt. Loek zal een
bedankbericht maken voor in het Mededelingenblad.
Zaterdag 16 maart wordt de honingboom van de Rabobank geplaatst bij Zonneweide het Veen.
Zonneweide het Veen doet ook mee aan de wedstrijd Groene Helden.
Bloemrijke akkerranden: Er wordt voorgesteld om de strook langs de Helenavaart hiervoor aan te
melden. Een aantal jaren geleden zijn hier alle bomen weggehaald. Een structurele invulling van
deze strook zou door de gemeente worden afgewerkt (Bas van Lisdonk)
De voorbereidende vergaderingen zullen voortaan ook in de Zaal gaan plaatsvinden.
Vergaderschema wordt opgesteld en na instemming van de leden vastgelegd in het rooster van
de Zaal.
In de besloten vergadering van april zal een financieel overzicht van 2018 voorgelegd worden.
Tevens zal een overzicht opgevraagd worden van de prioriteitengelden.

