Notulen Dorpsraadvergadering Meterik

21 oktober 2010

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

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

Agendapunt 2: notulen van de vorige vergadering
De wegversmalling bij het voetbalveld is niet meer mogelijk, om de veiligheid te vergroten kunnen er
wel 2 plateau’’s worden aangelegd.
De overlast van de drempel is nu veel minder op de Schadijkerweg, tevens zijn er offertes waarin de
kosten voor het aanleggen van een voetpad langs het stuk Bonderf tot de Dr Lemmenstraat staan.

Agendapunt 3 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

St Joris houdt een receptie voor de behaalde resultaten, enige leden zullen hier naar toe
gaan.

-

10.189 De Meterikse Kermis zou een goed doel voor deze actie kunnen zijn.

agendapunt 4 : actielijst


Er wordt gewekt aan de dorpsraadsite, het is de planning, om die in december 2010 klaar
te hebben.



Kerstbomen opzoeken en ongeveer 15 december plaatsen.



Nieuwsbrief December.

Agendapunt 5: Wandelroutes
Frans heeft samen met een paar andere een route gelopen, en deze op een paar punten
aangepast.
Op 13 november om 9.00 u zal er een andere route worden gelopen.

Agendapunt 6: Mededelingen voorzitter


Mat is bij de happening van Wonen Horst geweest, de Smidtse ziet er goed uit, alle
huurwoningen zijn verhuurd.



Er zal een harmonisatie van het afvalbeleid in de gemeente moeten plaats vinden.



Op 11 november is de eerste dorpsradenavond gepland.



Alle mensen die een cursus met de AED hebben gehad kunnen in een speciaal alarmsysteem
meedraaien, zodat ze snel via een sms kunnen worden gewaarschuwd.

Agendapunt 7 :rondvraag
 De lampen over de brug op de Speulhofsbaan staan aan, die in het dorp niet.
 Sjaak wordt contactpersoon voor het Horsterlandschap.
 VCM speelt met plezier in de Riet, op een nieuwe vloer.

21.40 u de voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.

l

