Notulen Dorpsraadvergadering Meterik 19 mei 2011

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

Agendapunt 1 : Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom .
Agendapunt 2 : Dorpskrantje
Voldoende belangstelling van potentiële abonnees. Ook hebben zich voldoende mensen gemeld die
mee willen werken . Zoals eerder afgesproken wordt dit weer opgepakt zodra Mat terug is van
vakantie. Er moet nog wel goed overwogen worden of het krantje digitaal en/of op papier wordt
uitgegeven.
Agendapunt 3 : Evaluatie keukenafval
De informatiebijeenkomst op 18 mei was redelijk goed bezocht. Gemeente heeft duidelijke uitleg
gegeven. Er is een klankbordgroep gevormd. Men heeft daar graag ook iemand van de dorpsraad
bij. Wordt in DB afgestemd wie die gaat doen.
Agendapunt 4 : notulen april 2011
Worden zonder opmerkingen of aanvullingen vastgesteld.
Agendapunt 5 : ingekomen/uitgaande stukken
11.104 Gemeente HadM Sportaccomodatiebeleid:
Jammer dat er geen Meterikse vertegenwoordiger in de klankbordgroep zit. Geen animo van
verenigingen. Zitten ook niet op één lijn wat betreft wensen en behoeften. Ontwikkelingen blijven
volgen.
11.111 RKSV Meterik BHV/AED
Zou door Mat afgestemd worden?
Ongenummerd: Mailing glasvezel. Particulier initiatief. Vanuit de dorpsraad niets mee doen. Als
aanleg ooit aan de orde komt stimuleren dat zoveel mogelijk adressen aangesloten worden.
Agendapunt 6 : jaarverslag en financieel verslag
Het jaarverslag wordt met enkele aanvullingen/aanpassingen vastgesteld.

Het financieel jaaroverzicht is gecontroleerd door Tjeu en Frans, en wordt goedgekeurd. Martin
maakt nog een overzichtelijke samenvatting. Kascontrole volgend jaar door Ton en Frans uiterlijk 1
april.
Agendapunt 7 : actielijst
Website: Nieuwe site ziet er goed uit. Sjaak maakt nog wat foto’s . DDS kan opgezegd worden. Sjaak
en Frans gaan aan de slag om de inhoud te actualiseren.
Onderwerpen volgende nieuwsbrief (eventueel tevens eerste editie Dorpskrantje): demografische
ontwikkelingen (Ton), woningbouw, ommetjes (voortgang en oproep voor hulp), website.
Ommetjes: met Horster Landschap is overleg geweest inzake materialen. Nog bericht afwachten over
besluit inzake model routepaaltjes. Start aanleg na de zomervakantie.
Agendapunt 8 : rondvraag
Ton uit zijn zorgen over de trottoirs bij Cafe Kleuskens en ’t Hukske. Door de tafels en stoelen, en
soms ook nog de hoeveelheid geparkeerde fietsen moeten voetgangers over straat. Zeker gezien het
drukke verkeer, met veel grote landbouwvoertuigen, is de situatie gevaarlijk. Ton zal wat foto’s
maken ter illustratie. Misschien een keer overleg plannen met de kasteleins om te kijken of hiet wat
aan te doen is.

Notulist Frans Janssen

