Notulen Dorpsraadvergadering Meterik

16 december 2010

Locatie : cafe Kleuskens aanvang 20.30 u
Aanwezig: Mat van Rijswick, Martin v.d. Homberg, Frans Janssen, , Sjaak Jenniskens, , Elbert
Joosten, Tjeu Tacken en Paul de Koning,
Afwezig: Ton Hendriks en Karin Reijnders

Agendapunt 1 : Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom .

Agendapunt 2: notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Agendapunt 3 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

10.213 Beheer openbare ruimte, we vinden dat de gemeente stukken grond in bruikleen mag
geven, maar niet verkopen.

-

10.217 20 oktober 2011 overleg met B&W

-

10.229 Waarom is de Smiley weg, waar gaat die nu naar toe, 3 suggesties:
Speulhofsbaan, Dezelfde plaats op de Crommetuynstraat of op de Schadijkerweg.

-

10.228 op 6 januari wordt het verkeersplan besproken, de volgende onderwerpen willen we
behandelen, de knip, kruising Speulhofsbaan Oude Peeldijk , voetpad St Janstraat en het
doorgaand vrachtverkeer.

-

10.237 Straatnaam Schadijkerweg: Mieteriks veld

-

10.244 Nieuwjaarsreceptie Mat, Sjaak en Elbert gaan er naar toe

agendapunt 4 : actielijst


Dorpsraadsite, het is de planning, om die in december 2010 klaar te hebben.
Frans en Sjaak, hebben 2 offertes voor het maken van de site, die van Jan Laurijse is het
gunstigste, ze zullen hem vragen dit verder uit te werken.



Kerstbomen ophalen in Meldersloo en plaatsen op 18 december plaatsen.



Nieuwsbrief December, de volgende onderwerpen komen aan de orde
-Trottoir Schadijkerweg
- Uitrit voetbalclub
-Beste wensen
-Website
-wandel ommetjes

Agendapunt 5: Mededelingen voorzitter


De wandelroutes zijn bijna klaar en ook de begroting is af. Het wordt nu opnieuw ingediend,
maar ook als we geen subsidie krijgen gaan we de routes aanleggen.

Agendapunt 6 :rondvraag
-

Sjaak misschien kunnen we een keer het bergbezinkbak bezoeken en een
rondleiding krijgen.

22.10 u de voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.

l

