Notulen Dorpsraadvergadering Meterik

18 maart 2010

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

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

Agendapunt 2: notulen van de vorige vergadering
De actielijst wordt bijgewerkt.
Hierna werden de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Agendapunt 3 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

Meterik is bij de verkiezing van het meest vriendelijke dorp voor kinderen op de vierde plaats
geëindigd.

agendapunt 4 : Jaarverslag
Als er geen voetpad langs de Kabroeksebeek naar Horst komt, dan willen we graag een voetpad langs
de St Janstraat, met deze tekst wijziging wordt het jaarverslag goedgekeurd.

Agendapunt 5 :financieeljaarverslag:
Karin en Frans hebben het verslag gecontroleerd en goed bevonden, de kruisposten van de goede
doelen moeten we alleen een andere naam geven.

Agendapunt 6: Wandelroutes
Als we subsidie voor de wandelroutes willen, dan moeten we dat in april aanvragen.
De realisatie van de Kabroeksebeek is vertraagd door het waterschap.

Agendapunt 7: Bezoek aan Meterik van B&W
Dit bezoek zal op 31 mei plaats vinden van 19.00 u tot 20.30 u
We willen op die avond een presentatie over Meterik gaan geven, Mat en Sjaak gaan in een paar
andere dorpen kijken hoe die de avond verzorgen.
Agendapunt 8 :rondvraag
-

We gaan nog een keer praten met de bewoners van de Schadijkerweg, het is erg stil van hun
kant.

-

Aan de verkeersborden voor op de Kempweg wordt gewerkt.

-

De organisatie van de Meterikse Kermis heeft om subsidie gevraagd, we zullen ze voor een
volgende vergadering uitnodigen, zodat ze hun plannen kunnen vertellen.

-

Sjaak zal aan Eric Tacken vragen wat de mogelijkheden voor de website zijn, en welke kosten
er mee gemoeid zijn.

-

Tovri bestaat 90 jaar, dit zal groots gevierd worden.

-

Er komt een tractor sluis op de Eikenhorsterweg.

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