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8 oktober 2012

Portefeuillehouder

L. Wijnhoven

Afdeling

Samenleving

Openbaar

Nee

Steller

G. Peeters - Jacobs

Persbericht

Nee

Teammanager
Raadsvoorstel

Nee

Akk.

Hoofd van de afdeling

Akk.

P.o. d.d.
Secretaris

Ger Keijsers
Akk.

Bespr.

Opm.

Onderwerp
Verslag van het jaarlijkse overleg van een delegatie van het college van B&W met de dorpsraad Meterik d.d.
20.9.2012

Aanleiding
Jaarlijks overlegt een delegatie van het college van B&W met de dorpsraad Meterik. De vergadering was op
20.9.2012. Het verslag is aangehouden op 4.10. Hierbij de ingekorte versie (het oorspronkelijke verslag is
bijgevoegd).
Voorstel
1. In te stemmen met het verslag.
2. De actiepunten intern uit te zetten.
3. Het verslag toe te sturen aan de dorpsraad Meterik.
Besluit B&W d.d.
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Verslag vergadering

datum
20 september 2012

locatie

behandeld door
G. Peeters - Jacobs

onderwerp
Verslag overleg dorpsraad Meterik met een delegatie van het college
aanwezig
gemeente Horst aan de Maas
Burgemeester van Rooij, wethouders Driessen
en Litjens (ged.)
kopie verstrekt aan

andere instanties/personen
Dorpsraad Meterik + 18 belangstellenden

De volgende punten zijn besproken:
1. Stand van zaken afsluiting Schadijkerweg voor vrachtverkeer tussen 23.00 en 7.00 uur. Wat is het
resultaat na heroverweging van dit principebesluit.
 Een aantal varianten wordt onderzocht om de trillingsoverlast en de te hoge snelheden voor enkele
woningen aan de Schadijkerweg te beperken. Voorkeur van de gemeente gaat uit naar het verwijderen
van de drempel en het plaatsen van verkeersremmers.
Gemeente plaatst een aantal bomen maar er komt geen trottoir (geld voor de uitvoering is/komt niet
beschikbaar).
2. Sanering groenteverwerkingsbedrijf van Dijck. Hoe wordt na sanering de invulling gepland?
De huidige opstallen worden gesloopt. Ter plaatse komen naast de twee woningen 5 bouwkavels
beschikbaar. De sloop dient uiterlijk 2014 gerealiseerd te zijn. Momenteel wordt een bestemmingsplan
voorbereid om deze bestemmingswijziging juridisch te regelen.
2. Sanering Bondserf.
 Er loopt een handhavingsactie tegen de eigenaar van het perceel.
 Gemeente kan niet afdwingen dat de eigenaar start met de ontwikkeling van het perceel. Gemeente zal
de grond niet kopen omdat zij daar geen belang bij heeft.
 Het perceel is omheind. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor “ongevallen” op zijn
perceel.
3. Verkoop van nieuwbouw aan de achterkant van de Schadijkerweg. Heeft de gemeente enig inzicht in
de stand van zaken over de voortgang en de interesse hiervoor.
 Van de 9 vrij uitgeefbare kavels is er inmiddels 1 verkocht.

Pag. 3 van 5

vervolg adviesnota aan burgemeester en wethouders




Gemeld wordt dat afspraken rond de bouw van 7 woningen in CPO niet nagekomen worden.
Gemeente initieert een gesprek met de projektontwikkelaar, de jeugd en de dorpsraad.
De geplande huurwoningen in het plan zijn aangeboden aan Woonwenz. Zodra de pilots in de dorpen
Meerlo en Melderslo afgerond zijn, wordt een beslissing genomen over de realisatie van
huurwoningen in Meterik. Daarnaast lopen er gesprekken over de bouw van woningen voor urgent
woningzoekenden met een derde partij.

3. Stand van zaken herstructurering Meterikse Veld. Hoe is de voortgang?
Een varkensbedrijf is gestopt en opstallen worden gesloopt. Met de eigenaar van de proeftuin wordt
gesproken maar ook de locatie van Prime Champ aan de Dr Droesenweg wordt mogelijk gesaneerd.
Gemeente streeft ernaar posities te verwerven zodat de openheid in het gebied wordt gerealiseerd.
4. Toelichting over he gemeentelijk persbericht 16.12.2012 met betrekking tot het voet-/fietspad van
Meterik naar Horst.
 Gemeente werkt mee aan een particulier bouwplan. Daardoor wordt het mogelijk een
fiets/wandelverbinding aan te leggen. (een van de wensen van de DOP). Een deel van de benodigde
grond is door het waterschap verworven, een deel is particulier bezit. Uitvoering is voorzien met het
meanderen van de Kabroeksebeek, het Waterschap is de trekker.
5. Actiepunten Dorpsraad.
De dorpsraad heeft de volgende actiepunten opgepakt:
 Plateau Speulhofsbaan
 Ommetjes
 Dorpskrantje
 Particulier initiatief: realisering jeu de boules voorziening (achter ’t Kerkhof)
 Dorpsraad neemt het initiatief voor overleg met de senioren (actiepunt DOP). Er is een gesprek belegd
maar de opkomst was te mager om input te krijgen.
6. Zelfredzaamheid, toelichting door wethouder Wijnhoven.
 De overheid blijft betrokken maar haar rol verandert. Onder meer de economische crisis dwingt tot het
maken van keuzes. De nadruk komt steeds meer te liggen op het uitvoeren van wettelijke taken.
 Burgers worden steeds meer zelf verantwoordelijk om initiatieven te nemen en keuzes te maken. Samen
werken, daar gaat het om. Lukt het om tot een oplossing te komen, is dat positief voor alle partijen.
 Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning.
 Gemeente is bereid daarover in een aparte bijeenkomst met de dorpsraad/inwoners in gesprek te gaan.
7. Rondvraag.
 Er zijn vragen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Aanleg van glasvezel gebeurt door een particulier bedrijf. Gemeente moet medewerking verlenen. Het
abonnement bedraagt € 16.50 per maand. Dit bedrag is ontoereikend om alle woningen aan te sluiten.
Reggefiber heeft besloten in het buitengebied niet aan te sluiten. Daarop is fel gereageerd. Heeft er toe
geleid dat buitengebied geclusterd is (waar mogelijk). Kosten > 1.000 euro moeten door de bewoners
betaald worden.
 Sponsoring lantaarnpalen door bedrijven, staat gemeente dat toe?
De vraag is eerder gesteld maar nog niet beantwoord. Gemeente pakt dit op.
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GP.

Verkeersveiligheid: de kruising Peeldijk/Speulhofsbaan wordt als onveilig ervaren, evenals de kruising
Peeldijk/Speulhofsbaan (versmallingen).
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