Notulen vergadering Dorpsraad Meterik 16 juni 2011
Locatie : cafe Kleuskens, aanvang 20.30 u
Aanwezig: Mat van Rijswick , Sjaak Jenniskens, Martin v.d. Homberg, Frans Janssen, Ton
Hendriks, Elbert Joosten, en Karin Reijnders.
Afwezig: Paul de Koning, Tjeu Tacken
Notulist: Frans Janssen
Agendapunt 1 : Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom .
Agendapunt 2 : Dorpskrantje
Martin en Mat gaan inventariseren wie er mee wil werken. Met deze groep zal dan zo snel
mogelijk worden gestart om de plannen concreet uit te werken. We willen, eventueel tot einde
dit jaar, het krantje gratis bezorgen bij alle inwoners. Daarna zal er een abonnement moeten
worden genomen.
Agendapunt 3 : De nieuwe website
Zit in afrondende fase. Sjaak en Frans gaan nog een keer met Jan Laurijsse aan tafel om de
puntjes op de i te zetten. Het logo moet nog wat opgefrist worden. DDS-abonnement loopt in
september af. In de vergadering met de verenigingen (augustus) toelichten hoe die gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden van de nieuwe site.
Agendapunt 4 : notulen mei 2011
- Proef keukenafval: Frans zal namens de dorpsraad meedoen in de klankbordgroep en zal dit
doorgeven aan Pieter Reus
- Sportaccomodatie: er wordt meegedeeld dat alle verenigingen weer weg zijn uit “De Riet”
en dat men elders beter onderdak gevonden heeft.
- Nieuwsbrief: uiterlijk 29 juni stukjes aanleveren bij Mat:
Sjaak: website, Frans: ommetjes, Ton: demografische ontwikkelingen, Elbert: concrete
gegevens woningbouw en dorpskrantje.
- BHV/AED: dit punt had betrekking op de werving van mensen voor het SMS-alert.
Agendapunt 4a : actielijst
De lijst is geactualiseerd.
Barbecue zaterdag 20 augustus: aan Elbert aantal personen doorgeven.

Agendapunt 5 : ingekomen/uitgaande stukken
11.125 Karin meldt zich aan voor het burgerpanel Duurzame Veehouderij.
11.126 Sjaak doet kort verslag van het dorpsradenoverleg
11.131 De eigenaars van belevingscentrum De Kromme Tuin komen in een volgende
vergadering hun plannen toelichten
11.132 Mat zal de vragenlijst over het welzijn van Poolse migranten invullen
11.135 Bijeenkomst van de commissie samenleving op 23 juni: Mat gaat er naar toe
11.137 Martin zal de stimuleringssubsidie aanvragen.
Sjaak meldt dat er nog een vraag ligt van het Horster Landschap om IP’s (interessante plekjes)
door te geven. Hij zal dit ook doorgeven aan de werkgroep ommetjes.
Agendapunt 6 : rondvraag
Mat gaat naar de jaarvergadering van het MFC
Gemeente gaat akkoord met het bedrag van € 2.500,-- voor de opstart van het dorpskrantje.
Martin meldt dat bewoners van de Bondserf en omgeving zich storen aan de rommel op het
“bouwterrein”. Mat zal met de gemeente contact opnemen. Er zal echter weinig aan te doen
zijn.
Verder is gevraagd of er een bord met de aanduiding doodlopende weg geplaatst kan worden
om overlast van kerende auto’s te voorkomen.
De eerstvolgende vergadering is in augustus.

