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Verslag Dorpsraadvergadering 17-04-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 17 april 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 15 mei bij café
Kleuskens, aanvang 20.30 uur. U bent hierbij van harte welkom!
Opening Wandelnetwerk Landschap Horst aan de Maas
De knooppunten landkaart is gereed. Het Meteriks Ommetje is hierbij niet opgenomen.
Landschap Horst aan de Maas heet nu: Stichting landschap Horst aan de Maas.
In deze Stichting werken samen: Groengroep Sevenum, Knopen Lopen Sevenum, Imkervereniging
Horst e.o., IVN De Maasdorpen, Vogelwerkgroep 't Hökske en Horster Landschap samen. Horster
Landschap is volledig opgegaan in Landschap Horst aan de Maas.
Tussen het Rotven en champignonkwekerij heeft de Stichting ter compensatie van de gekapte bomen
en de verjaagde steenuil nu nieuwe bomen gepland. Imkervereniging ’t Zoemhukske gaat bijenkasten
plaatsen. Alles is nu geëgaliseerd. Het wordt een mooi gebied langs onze wandelroute.
Meterikse Ommetjes
De Meterikse Ommetjes zijn op sommige momenten in het jaar minder begaanbaar door de
begroeiing. Het waterschap zal nu vier keer per jaar gaan snoeien i.p.v. de twee keer per jaar die
voorheen gebruikelijk waren. Het snoeien is onlangs gebeurd en de Ommetjes liggen er nu netjes bij.
Het bankje op de Eickhorsterweg is nu voor de derde keer losgetrokken. Het lijkt met grof geweld te
zijn gebeurd. Dit is erg spijtig.
Naambordje-wegwijzer jeu de boules park
De dorpsraad gaat twee naamplaatjes (bruin met witte belettering) aanvragen en plaatsen in de buurt
van het jeu de boules park en op de kruising St. Jansstraat en Schadijkerweg.
Dorpsradenoverleg (met alle Dorpsraden van Horst aan de Maas)
Er is hoofdzakelijk gesproken over de kermis. Vanuit de gemeente komt er nog steeds subsidie voor
de kermis. Wellicht heeft de Meterikse kermis ook recht op een subsidie vanuit de gemeente. We
wachten dit af.
Brief naar Rabobank
Onze adviseur vertelt dat er namens de gemeenteraad (m.u.v. Essentie) een brief is gestuurd naar de
Rabobank m.b.t. het verwijderen van de pinautomaten.
Plaatsing oorlogsmonument bij ingang van het kerkhof
Ingebracht door gasten Wiel Janssen en Hai van Rengs.
Bij de ingang van het kerkhof is het wenselijk dat er een kei, met een voet eronder, als monument
wordt geplaatst ter nagedachtenis aan het neerstorten van geallieerde bommenwerper tijdens de
oorlog. De steen en het plaatje zijn er al. Al twee jaren loopt dit. Het is onduidelijk of er een officiële
aanvraag is ingediend bij de gemeente. In het verleden was het de opzet om dit te combineren met
het opknappen van het kerkhof. Onze voorzitter heeft in november 2010 met Pouwels (de
initiatiefnemer) een gesprek gehad. Er is toen met de gemeente afgesproken eerst opknappen en
daarna opnieuw inrichten. Het opknappen is inmiddels gebeurd. Hoe nu verder? De dorpsraad gaat
hier achter aan.
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