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Verslag Dorpsraadvergadering 13-11-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 13 november vond er weer een dorpsraad plaats.
Hieronder een korte samenvatting van hetgeen is besproken. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: www.dorpsraadmeterik.nl. De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 december bij
café Kleuskens, aanvang 20.30 uur. De vergadering is openbaar, dus u bent hierbij van harte welkom!
Initiatiefgroep Meterikse kermis
De resultaten van de enquête Meterikse kermis en de mogelijke vervolgstappen voor de
initiatiefgroep zijn besproken. De initiatiefgroep en de dorpsraad houden hierover contact.
Verkeerssituatie Speulhofsbaan / Oude Peeldijk
Op Facebook en via de email zijn berichten binnengekomen over het grote bord van de gemeente wat
bij het gevaarlijke kruispunt was geplaatst. Inmiddels is het bord verplaatst naar een stukje grond
aan de Americaanseweg. De dorpsraad heeft over de gevaarlijke verkeerssituatie al verschillende
malen telefonisch contact opgenomen met de gemeente, echter we hebben hierop nog geen reactie
terug gekregen. De dorpsraad blijft u hierover berichten.
Woningbouw Meteriks veld
De voorzitter heeft weer contact gehad met de gemeente. De Woningbouw heeft nog geen contact
opgenomen met de dorpsraad. De voorzitter heeft gehoord dat Wonen Limburg momenteel
doorrekent of de huurappartementen (die tijdens de informatiebijeenkomst zijn voorgesteld door een
bewoners) rendabel zijn. De dorpsraad houdt vinger aan de pols.
Ontwikkelingen sportparken/verenigingen
Een initiatiefgroep uit Horst heeft plannen om een centraal sportpark/sportcampus aan te leggen in
Horst. Wat zijn de concrete plannen? Een centraal sportpark/sportcampus in Horst gaat een
bedreiging vormen voor de sportverenigingen van de kleine dorpen. De dorpsraad vindt een sportpark
in Meterik een basisvoorziening voor de leefbaarheid. Er vinden veel diverse activiteiten plaats op het
sportpark. De visie van ‘Kleine Kernen’ staat haaks op wat men nu wil met de plannen voor een
mogelijk sportpark/sportcampus. De dorpsraad heeft dit punt inmiddels ingebracht tijdens het
dorpsradenoverleg op het gemeentehuis. Er wordt nu een voorlichtingsavond gepland voor alle
dorpsraden door de initiatiefnemers van dit plan. Wij houden u op de hoogte.
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