secretaris/penningmeester: M.P.M. van den Homberg
Schadijkerweg 18
5964 NB Meterik
telefoonnr: 077-3986910
bankrekeningnr: NL50 RABO 01333.91.906
internet: www.dorpsraadmeterik.nl
e-mail:info@dorpsraadmeterik.nl
kamer van koophandelnr: 12040357

Verslag Dorpsraadvergadering 16-10-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 16 oktober 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 20 november. De plaats
volgt nog i.v.m. de presentatie van de dorpsraadenquête. Aanvang 20.30 uur. De vergadering is
openbaar, dus u bent hierbij van harte welkom!
Gast: Annie Korstjaans (Synthese) licht krantenartikel toe in dagblad De Limburger: ‘Dertig
Polen kunnen maatje krijgen’
U heeft dit officiële krantenartikel vorige week in ’t Krèntje kunnen lezen.
Verkeerssituatie Speulhofsbaan / Oude Peeldijk
Binnen korte tijd, zijn er weer 2 ongelukken gebeurd op dit kruispunt. . Het is noodzakelijk dat hier op
korte termijn iets gaat gebeuren. De dorpsraad heeft hierover al meerdere jaren intensief contact met
de gemeente. Tot nu toe zonder resultaat. De dorpsraad blijft u hier over berichten.
Woningbouw Meteriks veld
Informatiebijeenkomst 1 oktober bij ’t Hukske. Diverse partijen gaven voorlichting over wat ze willen
gaan bouwen. Het gebouw zoals het nu gepland staat, heeft geen meerwaarde voor het dorp. De
toekomstige bewoners zullen, naar alle waarschijnlijkheid, geen aansluiting gaan zoeken met ons
dorp, de school en de verenigingen. Het gebouw mag maximaal 8.25 meter hoog worden, als men
kijkt naar het rapport van Kragten over de molenbiotoop. Het memo van Kragten zit in het
bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente neemt contact op met Wonen Limburg over de
bouw en gaat de dorpsraad hierover berichten. De dorpsraad houdt vinger aan de pols.
Champignonkwekerij Schadijkerweg / Bondserf
Als de eigenaar toestemming krijgt, zijn de champignoncellen op korte termijn weg. In het verleden
zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de overdracht van de
weg. De weg is nu het probleem (projectontwikkelaar is eigenaar van de weg). Het is wenselijk dat de
gemeente dit oplost met de projectontwikkelaar, zodat de eigenaar van de champignoncellen ook
verder kan. De dorpsraad blijft actief volgen.
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