Notulen Dorpsraadvergadering
Meterik 20 mei 2010
Locatie : cafe ‘t Hukske aanvang 20.30 u
Aanwezig: Martin v.d. Homberg, Frans Janssen, Elbert Joosten, Ton Hendriks, Karin Reijnders, Sjaak
Jenniskens en Tjeu Tacken,
Afmelding : Mat van Rijswick, Paul de Koning,
Agendapunt 1 : Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom .
Agendapunt 2: Schadijkerweg
De stand van zaken wordt door gegeven. Van uit de dorpsraad vertegenwoordigers is een aantal
opmerkingen gemaakt over het vorige rapport. De initiatief nemers van uit de buurt willen het
rapport meer onderbouwen met een overleg met Veiligverkeer Nederland en Prime Champ en
daarna pas in de dorpsraad bespreken. Sjaak heeft hierbij aan gegeven aanwezig te willen zijn bij het
overleg met VVKN en Prime Champ ook heeft hij geinformeert of de buurt bewoners op de hoogte
zijn van de stand van zaken met betrekking tot het plateau

Agendapunt 3 : Notulen April 2010
Er zijn nog geen notulen rond gestuurd en deze worden door geschoven naar de volgende
bijeenkomst

Agendapunt 4 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

10.087 er wordt mee gegaan met de reactie van Elbert de dorpsraad is geen actie comitite
en heeft derhalve geen rechtsbijstand verzekering nodig
In incidentele gevallen moet het dorp dit zelf dan maar oplossen net als gebeurt in Tienray
Dit wordt mee genomen in het volgende dorpsraden overleg

-

10.089 Reactie glasbakken: Martin stuurt namens de dorpsraad een reactie naar de
briefschrijver dat er weinig actie meer mogelijk is

-

10.092 Jaar vergadering MFC : Mat of Sjaak gaan hier naar toe

-

Meterikse Kermis: er wordt afgesproken dat we tot een maximum van € 600,- toezeggen
Wel met nacalculatie en mits de gemeente hiermee instemt. Sjaak onderneemt actie

Agendapunt 5 : Actielijst
BBQ is dit jaar op 4 september bij Elbert om 18.00 uur

Agendapunt 6: Nieuwsbrief items


Verslag van het bezoek van B en W



Ommetjes



Balgooien

Nog nadenken over andere items. Volgende vergadering wordt besloten wat en wie dit uitwerkt

Agendapunt 7: Wandelroutes
De project aanvraag is verstuurd
Tevens is er contact geweest met de gemeente over ’t rotven hier kan een lus van het ommetje
worden gerealiseerd wel liefst alles in de zelfde stijl als de andere routes in Horst. Tevens is er
contact geweest met het Horster Landschap zij staan positief tegen over ons voorstel en willen het
integreren in hun opzet hier over is zo snel mogelijk weer contact als wij meer weten over onze
aanvraag of indien hun een bijeenkomst hebben.

Agendapunt 8 : Bezoek B & W
Jong Nederland, RKSV Meterik, Basis School, Concordia, Meriko hebben zich al gemeld
VCM wordt nog benaderd , Jeu van Asten verzorgd de Koffie en Vlaai, Sjaak maakt de agenda

Agendapunt 9 : Agenda punten bijeenkomst Meterikse verenigingen


Vereniging van de toekomst

Verdere punten doorgeven aan Martin

Agendapunt 10 : Rondvraag en sluiting
Tjeu: Is verwelkomen van nieuwe bewoners een taak voor Dorpsraad


Het zou een taal kunnen zijn info is echter leesbaar op de site en omdat er geen informatie
van uit de gemeente over nieuwe bewoners komt en je dus gemakkelijk imand overslaat
wordt dit niet opgepakt

Frans: Kruispunt dr. Droesenweg Scadijkerweg is erg slecht Frans geeft dit door aan de gemeente
Ton : Prullenbak trapveldje is weg gehaald dit geeft overlast Sjaak vragd dit na bij de gemeente

Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

