Notulen Dorpsraadvergadering 20 december 2012 in café Kleuskens
Aanwezig: Mat van Rijswick, Frans Janssen, Karin Reijnders, Paul de Koning, Tjeu Tacken en Sjaak
Jenniskens
Afwezig : Martin v/d Homberg, Elbert Joosten en Ton Hendriks,
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Woningbouw Speulhofsbaan: Een bewoner van de Speulhofsbaan is aanwezig en wil als
aandachtspunt opvoeren de woningbouw i.v.m. het vertrek van het bedrijf Van Dijk. Dit punt
wordt als eerste behandeld. Voorzover bekend worden er 5 woningen langs de
Speulhofsbaan gebouwd als compensatie voor het vertrek en ontmanteling van het bedrijf
Van Dijk naar America. De bewoner van de Speulhofsbaan geeft aan dat diverse
omwonenden problemen hebben met de bouw van de betreffende woningen en wil nagaan
in hoeverre de dorpsraad hier iets tegen kan doen. De Vz geeft aan dat er geen directe rol is
voor de dorpsraad. Door het vertrek en ontmanteling van het bedrijf worden de
vervoersbewegingen van zwaar verkeer door het centrum van Meterik aanzienlijk
verminderd, hetgeen een positieve bijdrage levert aan een belangrijk verkeersknelpunt.
2.

Notulen van de vorige vergadering
Website dorpsraad: inmiddels werken de linken naar de afzonderlijke verenigingen weer
goed.
Ommetjes: Het opgenomen bedrag in de notulen is niet correct. Dit wordt gecorrigeerd. De
totale kosten zijn € 6.698,14, daarvan wordt € 6.078,62 door IKL betaald. Het restant wordt
uit de prioriteitsgelden betaald. Frans deelt een overzicht van de kosten uit.
Monument bij begraafplaats: de beplanting is inmiddels gepland. Mat neemt nog contact op
over de plaatsing van het oorlogsmonument.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
12.225 Mail gemeente over prioriteitsgelden: Voor 15 december 2012 hadden plannen voor
besteding van de prioriteitsgelden bij de gemeente ingediend moeten zijn. Het vorige overleg
is hier al over gesproken. Besloten wordt de volgende plannen in te dienen:
 Eigen extra smiley voor Meterik;
 Plan Madoubosje. Hiervan bestaat al een begroting gemaakt door het Waterschap;
 Extra lantaarnpalen: Schadijkerweg, Donkstraat en Pieter Litjesweg.
Krantenbericht Polenwinkel Meterik: de dorpsraad wil zich hard maken voor het behoud van
de Polenwinkel en -steunpunt in Meterik. De winkel met alle voorzieningen en de combinatie
met o.a. de Poolse mis werkt goed. Het steunpunt in Venlo is te ver. De dorpsraad is niet
gekend in de beslissing van de gemeente om het steunpunt uit Meterik weg te halen. Dit
terwijl de dorpsraad wel nauw betrokken is geweest bij de start van het steunpunt in

Meterik. De Voorzitter neemt met de gemeente contact op om te bezien of er mogelijkheden
zijn het steunpunt en daarmee ook de andere voorzieningen te behouden voor Meterik.
4. Actielijst
Senioren Dov/Dop: Mat heeft contact gehad. Een datum wordt nog bepaald.
Kerstbomen: Inmiddels heeft Sjaak kerstbomen kunnen regelen. Aanstaande vrijdag worden
ze geplaatst.
Ommetjes: foto’s en tekst zijn aangeleverd voor op de komborden. Over het onderhoud
moeten nog afspraken gemaakt worden.
GVVP: tot 24 januari 2013 is inspraak mogelijk. Het volgende overleg (17-1)wordt het plan en
de evt. inspraakreactie besproken.
Plateau Schadijkerweg: de dorpsraad heeft nog steeds geen reactie van de gemeente gehad.
Dit wordt nogmaals gevraagd aan de gemeente.
5. Rondvraag
Glasvezel buitengebieden: voor zover bekend zijn bewoners in de buitengebieden zijn nog
niet benaderd voor vorming van clusters om evt. glasvezel aan te laten leggen. Interessante
techniek voor buitengebieden is het schieten van de glasvezel door de riolering in het
buitengebied. Wellicht maakt deze techniek het financieel toch interessant om glasvezel in
het buitengebied aan te leggen.
Ommetjes: Enkele vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de realisatie van de ommetjes.
Frans zal zorgen voor een attentie voor hen. Tevens zal hij een stukje schrijven in ’t Krèntje.
Volkstuinen Meterik: het complex wordt voortaan beheerd door de gebruikers zelf. De
gemeente heeft het beheer over gedragen.
De Voorzitter wenst iedereen een goede Kerst en een goed 2013 en sluit de vergadering om
22.00 uur.

