Notulen Dorpsraadvergadering 15 november 2012 in café ’t Hukske
Aanwezig: Mat van Rijswick, Martin v/d Homberg, Frans Janssen, Karin Reijnders, Paul de Koning en
Sjaak Jenniskens
Afwezig : Elbert Joosten, Tjeu Tacken en Ton Hendriks,
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen van de vorige vergadering
Website dorpsraad: de linken naar de afzonderlijke verenigingen die op de website staan
werken niet allemaal goed. Sjaak kijkt dit na en zorgt zo nodig dat het gecorrigeerd wordt.
Het seniorenkoor wil graag ook informatie plaatsen op de Meulewiekagenda op de website.
Ze kunnen contact opnemen met Sjaak die het zal regelen.
’t Krèntje: de dorpsraad moet ’t Krèntje meer gebruiken om zichtbaar te maken waar de
dorpsraad mee bezig is. Afgesproken wordt dat de notulen uitgebreider beschreven worden
en een deel hiervan wordt vertaald in een stukje voor ’t Krèntje. Karin maakt het eerste
stukje.
Ommetjes: Frans heeft alle kosten compleet, hij zal zorgen voor de financiele
verantwoording. De uiteindelijke kosten bedragen € 6.698,00 waarvan ongeveer € 6000,00
door IKL wordt gesubsidieerd en de rest wordt uit de prioriteitsgelden betaald. De kosten zijn
royaal binnen de oorspronkelijke begroting gebleven.
Kerstbomen: Sjaak gaat na waar kerstbomen gehaald kunnen worden en zal een dag voor de
plaatsing plannen.
3. Notulen vergadering met B&W, 20 september 2012
Woningbouw Meterik: wethouder Litjens heeft de klachten over Janssen De Jong accuraat
opgepakt en kort na de vergadering een overleg georganiseerd. Janssen De Jong heeft
beterschap beloofd en heeft het overleg met geïnteresseerden weer opgepakt. Dit heeft nu
reeds geresulteerd in enkele contracten.
Algemene opmerking over het verslag: de opmerkingen van de dorpsraad en overige
aanwezigen tijdens de vergadering zijn niet genotuleerd, alleen de bevindingen van B&W.
Mat neemt contact op met Gertie om deze tekortkoming te laten herstellen.
Perceel Bondserf: Bewoners hebben aangegeven ernstige overlast te ondervinden, dit komt
niet terug in de notulen.
Schadijkerweg drempel: ook hier ontbreken de opmerkingen gemaakt door dorpsraad en
overige aanwezigen. De dorpsraad is het niet eens met de handelswijze van de gemeente in
dit dossier.
Smileys: dit is aan de orde geweest maar er is niet over opgenomen in het verslag.

Speulhofsbaan: staat twee keer in het verslag, is slechts één keer aan de orde gekomen.
Betreft situatie kruising Speulhofsbaan-Oude Peeldijk.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
12.200 Synthese cursusaanbod 2013: Naar aanleiding hiervan wordt vermeld dat er vorige
week een AED-cursus is gehouden, 10 mensen uit Meterik hebben hier aan deelgenomen. De
AED ’s zijn verplaatst zodat ze beter toegankelijk zijn.
12.211 Renovatie plantsoen kerkhof: Er ligt nog een verzoek voor een monument in het
plantsoen. Mat neemt op korte termijn hierover contact op met verzoeker en gemeente.
12.216 straatnaamgeving: dorpsraad brengt de naam Bekkershof in voor de nieuwe weg naar
het nieuwbouwplan Bekkerhoaf.
Receptie Concordia 23 november 2012: Mat, Sjaak en Martin gaan namens de dorpsraad.
5. Actielijst
Senioren Dov/Dop: Mat maakt afspraak met KBO om aan dit onderdeel van het Dov/Dop
verder invulling te geven.
6.

Rondvraag
Inventarisatie van mogelijke projecten dorpsraad ten laste van prioriteitsgelden:
 Plaatsing extra straatlantaarns langs Schadijkerweg, Donkstraat en Pieter Litjesweg
 Aanleg kade bij Madou’s bosje
 Mogelijkheden onderzoeken voor doortrekken trottoirs op St. Jansstraat richting
Horst tot Afhangweg en op Schadijkerweg bebouwde kom.
De Voorzitter sluit te vergadering om 22.45 uur.

