Notulen Dorpsraadvergadering Meterik 21 april 2011

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

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

Agendapunt 2: Dorpskrantje
Naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn er tot nu toe ongeveer 80 reacties binnengekomen van
huishoudens die een abonnement willen nemen op een uit te geven dorpskrantje. Ongeveer 8
mensen zeggen mee te willen werken bij realisatie van het dorpskrantje.

Agendapunt 3: Keukenafvalinzameling in kern Meterik
Op woensdag 18 mei a.s. zal een voorlichtingsbijeenkomst over de pilot keukenafvalinzameling in
zaal De Meulewiek worden gehouden voor de bewoners van Meterik. Mat heeft de zaal
gereserveerd. De gemeente zorgt voor de aankondiging van de voorlichtingsbijeenkomst.

Agendapunt 4: Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen, Tjeu en Frans vormen de kascommissie voor dit jaar.
Frans, Sjaak en Elbert zijn op 19 april jl. naar de bijeenkomst voor dorpsraden en de gemeenteraad
geweest. Aan de hand van thema’s, zoals bijv. vergrijzing, werd op een informele manier van
gedachten gewisseld. Rode draad in de bijeenkomst was de leefbaarheid van de dorpen. Duidelijk
werd dat in de toekomst meer initiatief vanuit de gemeenschap/burgers wordt verwacht om de
dorpen leefbaar te houden. De bijeenkomst werd als zinvol en prettig ervaren.

Agendapunt 5 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

11.074 Mat is met Esther Meterik ingegaan. Ze had in 1 dag meer dan voldoende materiaal
en was erg tevreden.

-

11.079 De 2e oprit is gereed.

-

11.091 De gemeente heeft indertijd toezeggingen gedaan omtrent herinrichting van het
plantsoen. De periode waarin e.e.a. gerealiseerd zou worden is inmiddels ruimschoots
voorbij. Martin zal de gemeente mailen voor de stand van zaken.

-

11.096 Sjaak en Elbert zullen op 30 april a.s. naar de Merthal gaan.

Agendapunt 6 : Jaarverslag en financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag zal de volgende vergadering aan de orde komen.
Met betrekking tot het jaarverslag heeft Frans diverse opmerkingen m.b.t. de ommetjes. De vicevoorzitter noteert de aanpassingen. Ton wil graag m.b.t. de vereniging van de toekomst toegevoegd
zien dat er op het moment nog te weinig animo voor is om er mee door te gaan. (iets uitgebreider
omschrijven).
Eventuele andere toevoegingen kunnen nog doorgemaild worden.

Agendapunt 7: Actielijst
De website is bijna voltooid. De teksten en foto’s worden nog gemaakt.
Nieuwsbrief: de volgende vergadering worden onderwerpen bepaald en de verdeling van de
onderwerpen.
Woningbouw Meterik: het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld.
Wandelpaden: de voorstellen kunnen uitgevoerd worden. Er wordt overleg gevoerd met het Horster
Landschap om concrete afspraken hierover te maken.
Senioren verbeterpunten: Karin neemt met Jan Steeghs contact op om een afspraak te maken.

Agendapunt 5: Rondvraag
Ter hoogte van de Donkstraat laat de fietssuggestiestrook op de St. Jansstraat los, hierdoor ontstaat
een gevaarlijke situatie voor fietsers. De vice-voorzitter zal dit bij de gemeente melden.

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.

