verslag vergadering
datum
17 november 2011

locatie
Cafe Kleuskens

behandeld door
A.H.M.C. Rooyakkers

onderwerp
Jaarlijks overleg delegatie college met dorpsraad Meterik
aanwezig
gemeente Horst aan de Maas
Burgemeester Van Rooij, Wethouder Litjens,
Wethouder Driessen, Mevr. Peeters,
Mevr. Rooyakkers
kopie verstrekt aan
iedereen

andere instanties/personen
Dorpsraad Meterik

Plateau Speulhofsbaan / Pieter Litjensweg bij sportpark
De dorpsraad vindt de verkeersituatie nabij het sportpark (combinatie (auto- en fietsverkeer) onveilig. Daarover
is met de gemeente gesproken. Knelpunt kan opgelost worden door aanleg van een plateau. Gemeente zou dit
beoordelen in het GVVP.
In het GVVP dat binnenkort wordt vastgesteld door de raad, is dit aandachtspunt niet benoemd. Niet enkel
fysieke maatregelen moeten er voor zorgen dat het probleem wordt opgelost maar ook het gedrag van de
weggebruikers moet worden aangepakt. Door minder middelen aan te leggen/brengen wordt de weggebruiker
er bewust van gemaakt van de onveilige situatie die op dat moment aanwezig is en daarmee wordt geacht dat
de weggebruiker adequaat op de situatie inspeelt. Er wordt een gesprek belegd met wethouder Driessen en de
dorpsraad om dit onderwerp te bespreken en om te bezien of met minimale middelen het maximale kan worden
bereikt.
Woningbouw Schadijkerweg (nieuwbouwproject)
In Meterik zijn twee locaties (Schadijkerweg en Bondserf) waar woningbouw gerealiseerd gaat en kan worden.
In het plan aan de Schadijkerweg is aandacht voor diverse type woningen. Daarbij wordt goed gekeken naar de
behoefte die spelen binnen het dorp. Op dit moment lopen er gesprekken met jongeren uit Meterik en de
projectontwikkelaar Janssen De Jong over bouwen in eigen beheer. Andere doelgroepen die collectief samen
woningen willen ontwikkelen kunnen dit aangegeven bij de gemeente. Infrastructuur werkzaamheden starten
eind 2011, de bouw start begin 2012.
Stand van zaken mbt bouwproject aan de Bondserf
De grond is particulier bezit. De gemeente kan niet verplichten om met de bouw van de woningen te starten.
Bouw wordt gestart zodra er voldoende belangstelling is. De eigenaar van de grond is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de onbebouwde grond. Dorpsraad merkt dat onkruid hoog staat, er asbestdeeltjes vrij komen
van de champignonkelder en dat onveilige situaties ontstaan (spelende kinderen). Gemeente bekijkt of
handhavend opgetreden kan worden.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 3

vervolg verslag vergadering Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Smiley’s te Meterik
Er is een roulatieschema opgesteld voor de smiley’s in de gemeente. Het schema wordt naar de dorpsraad
toegezonden. Voor Meterik geldt:
• 1 maart t/m 31 mei, locatie Speulhofsbaan 28
• 1 juni t/m 31 augustus, locatie Crommentuijnstraat 33
• 1 december t/m 28 februari, locatie Schadijkerweg 17
Ontwikkeling Meterikse veld
Gemeente is en blijft in gesprek met PrimeChamp. Onderzocht wordt of het mogelijk is om te vestigen / uit te
breiden in het gebied Californië of Greenpark.
DOP-project. Oprichten feestcomité
In Meterik worden door verenigingen/stichtingen veel activiteiten en feesten georganiseerd. Behoefte aan het
oprichten van een feestcomité is er niet. Actiepunt is daarmee afgehandeld.
DOP-project. Aanleggen wandelroutes in het buitengebied
De dorpsraad heeft twee routes gemaakt. De bewegwijzering moet nog aangebracht worden. In het voorjaar
2012 kunnen routes gewandeld worden. Voor het gebruik van de routepaaltjes wordt aangesloten op het
“Sevenumse model”, voor het informatiebord is gekozen voor de panelen van het HorsterLandschap.
DOP-project. Het organiseren van meer programma’s in Meterik voor senioren
In Meterik wordt veel georganiseerd voor ouderen. Dorpsraad gaat in gesprek met KBO over de wensen die er
zijn. Afhankelijk van de uitkomst onderneemt de dorpsraad al dan niet actie.
• Jeu de Boulesbaan, Rector De Fauwestraat.
Er is behoefte aan een schuilplek en toilet bij de Jeu de Boulesbaan. Verzoek is door gemeente afgewezen. Het
kerkbestuur heeft de KBO grond aangeboden voor het realiseren van een jeu de boules voorziening/kruidentuin.
Incl toilet/berging voor de gemeenschap van Meterik. Maashorstfonds heeft 7.500 euro bijgedragen. Ook
gemeente wordt gevraagd om medewerking (vergunning/financiën). Fondsen zijn bereid bij te dragen maar
stellen als voorwaarde dat ook de gemeente mee betaalt. Het verzoek wordt door gemeente herbeoordeeld.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit niet betekent dat er geld beschikbaar komt.
Rondvraag
• Glasvezel
Kan de gemeente iets betekenen daar waar het gaat om het aanleggen van glasvezel in het buitengebied en
daar waar nu ook geen kabel ligt. Initiatief ligt niet bij de gemeente maar bij de ondernemer. De gemeente biedt
wel de grond aan voor de aansluitingen. Op dit moment concentreert de aanbieder zich op de kernen.
Dorpsraad zal brief schrijven met verzoek om ook in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Gemeente neemt
het aandachtspunt mee maar kan de aanbiedende marktpartijen niet dwingen.
• Onderhoud van de wegen.
Verzocht wordt om de gaten naast de wegen in het buitengebied op te vullen met gemalen puin ipv zwarte
grond. Het toepassen van zwarte grond leidt tot grotere gaten en meer modder.
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•
Huisvestiging arbeidsmigranten in plan Schadijkerweg.
Gevraagd wordt wat er gebeurt als er onvoldoende animo is voor de sociale huurwoningen in Meterik. Kunnen
daar dan onbeperkt arbeidsmigranten worden gehuisvest?
In de nota Huisvestiging Arbeidsmigranten 2010 wordt beschreven dat arbeidsmigranten die in geschreven zijn
in het GBA (gemeentelijk basisadministratie) en van plan zijn om in Nederland te blijven en ten minste twee
derde van hun tijd in Nederland verblijven, gehuisvest mogen worden in legale, reguliere woningen. Daarbij
maakt het niet uit hoeveel arbeidsmigranten gezinnen in een straat wonen. Daar waar het gaat om buitenlandse
werknemers die elders een hoofdverblijf hebben, en gedurende een half jaar korter dan twee derde van hun tijd
in Nederland verblijven is er sprake van logies en zal onder meer voldaan moeten worden aan het criterium dat
per straat maximaal twee woningen gebruikt mogen worden voor een logiesverblijf.
De zorgen die er zijn daar waar het gaat om huisvestiging van arbeidsmigranten wordt teruggekoppeld naar
wethouder Litjens.
• Dorpsplein
Met name in het weekend wordt het plein (de parkeerplaatsen) langdurig ingenomen door bezoekers van de
Drie Vrouwen. Wellicht is het voor het bedrijf interessant om parkeerplaatsen aan te leggen aan de achterzijde
(perceel grenst namelijk aan het te ontwikkelen gebied Schadijkerweg).
• Meanderen Kabroeksebeek
De dorpsraad deelt mee dat er geen sprake is van meanderen maar van het aanleggen van een veegpad langs
de Kabroeksebeek. Het herinrichtingsplan is nog niet vastgesteld door het Waterschap.
• Straatverlichting
De Donckstraat heeft geen straatverlichting. Er zijn een aantal bedrijven gevestigd waar met name
arbeidsmigranten werken. Zij lopen langs de weg en dit leidt tot gevaarlijke situaties. Weg valt buiten de
bebouwde kom, daar is niet voorzien in verlichting (alleen op gevaarlijke kruisingen). Dorpsraad heeft bedrijven
gesproken en gevraagd of/in hoeverre zij bereid zijn mee te betalen in verlichting. Heeft (nog) niet geleid tot
concrete toezeggingen. Wel zijn er aan werknemers veiligheidhesjes verstrekt.

