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Verslag Dorpsraadvergadering 15-05-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 15 mei vond er weer een dorpsraad plaats.
Hieronder een korte samenvatting van hetgeen is besproken. Voor het gehele verslag kunt u terecht
op www.dorpsraadmeterik.nl. De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 19 juni bij café
’t Hukske, aanvang 20.30 uur. U bent hierbij van harte welkom!
Gesprek met Rabobank
De dorpsraad heeft zich geschaard achter een politiek initiatief om de pinautomaten op korte termijn
in de dorpen te behouden en wil op korte termijn in gesprek met de Rabobank. De sluiting van de
pinautomaat staat vooralsnog gepland op 1 juli.
Werkzaamheden kerk
Tijdens de voegwerkzaamheden aan de kerk zijn de platanen/bamboe achter de kerk geraakt, enkele
stokken hangen nu los. Tevens is het groen rond de kerk verwijderd ten behoeve van de steigerbouw
De dorpsraad zoekt te zijner tijd naar een oplossing.
Bondserf
Het is niet gelukt om de grond met daarop de champignoncellen onderhands aan een investeerder te
verkopen. De bank wil nu een executieverkoop. Het is nog onduidelijk wat de kosten van
afbreken/verwijderen champignoncellen zullen zijn en is mede afhankelijk of en welke soort asbest
aanwezig is. De gemeente heeft er geen belang bij om de grond zelf aan te kopen. De dorpsraad gaat
onderzoeken of deze grond wellicht iets is voor starters op de woningmarkt.
Aanpassingen Madoubosje
De vice voorzitter heeft een gesprek gehad met waterschap en gemeente over het opknappen van het
Madoubosje. Er lag een te uitgebreid en te duur plan op tafel. De gemeente maakt nu een nieuwe
offerte. De dorpsraad wacht deze offerte af.
Plaatsing nieuwe lantaarnpalen
Lantaarnpalen Donkstraat: deze zouden nu moeten branden.
Lantaarnpalen Schadijkerweg: er moet eerst nieuwe kabel getrokken worden, de kabel die er nu ligt
is niet geschikt om er lantaarnpalen op aan te sluiten.
Wegwerkzaamheden St. Jansstraat
In de bocht van de St. Jansstraat, ter hoogte van nr. 50, wordt de weg aan de andere zijde versmald
zodat de weg overal dezelfde breedte krijgt.
Kruising Nieuwe Peeldijk/Speulhofsbaan
Dit kruispunt is en blijft een gevaarlijk kruispunt. Onlangs is er weer een ongeluk geweest. Ook komt
dit aandachtspunt in de enquête naar voren. De vice voorzitter benadert de gemeente hierover.
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