Notulen van de Dorpsraad vergadering van Meterik
Gehouden 17 juni 2010 bij cafe Kleuskens om 21.00u

Aanwezig :Dorpsraad Meterik Mat van Rijswick, Martin v/d Homberg, Karin Reijnders, Ton Hendriks,
Frans Jansen en Paul de Koning.
Afwezig : Dorpsraad Meterik Sjaak Jenniskens, Elbert Joosten,Tjeu Tacken
Gast Wiel Jansen
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2 Notulen van de vorige vergadering.
De notulen worden goedegekeurd.
Naar aanleiding van de notulen
De financiele situatie van het mfc is goed, er is al een behoorlijk deel van de lening afgelost.
Wiel zal dit jaar nog een keer zorgen dat alles voor de BBQ wordt geregeld.

3 Ingekomen en uitgegane stukken
10.104 Well is gekozen tot mooiste dorp van Limburg.
10.105 Het overleg tussen de dorpsraden en het MKB was weinig informatief, er was niets
voorbereid.
Parkeerplaatsen in Meterik
Er is een structureel tekort aan parkeerplaatsen in Meterik, er zijn een paar plaatsen, waar volgens
ons nog wel parkeerplaatsen kunnen worden gemaakt.
-Op het bouwkavel aan de Schadijkerweg, zolang er niet wordt gebouwd.
-In de Drabbelstraat is misschien nog wel wat mogelijk.
-Parkeerplaatsen bovenop de wateropvangbak langs de beek, wat moet er anders mee gebeuren?

4. actielijst
- Nieuwsbrief
De onderwerpen voor de nieuwbrief zijn: Balgooien, Ommetje door het dorp, Bezoek B & W en
woningbouw Schadijkerweg.
-

Dorpsraadsite aanschaffen, Frans en Sjaak maken een plan samen met een bedrijf,zodat we
voor het einde van het jaar hierover een besluit kunnen nemen.
Wandelroutes, aan het ingediende plan moeten enkele aanpassingen worden gedaan, zodat
het in de tweede ronde nog kan meedoen voor de subsidie.
Verkeersveiligheid Schadijkerweg en Kempweg, de verlichting is erg slecht en uit het
dorpgaande is het 60 km bord erg slecht zichtbaar.

5 Rondvraag
Ton vraagt of er in het centrum bij de cafés een veiligere situatie voor voetgangers kan worden
gemaakt. Nu is het bijna niet mogelijk om over het voetpad te lopen, de terrassen gaan tot aan de
weg.

5 Sluiting
22.15 u de voorzitter sluit de vergadering.

