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Verslag Dorpsraadvergadering 18-02-2016
Beste dorpsgenoten. Donderdag 18 februari 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 17 maart bij
café Kleuskens, aanvang 20.30 uur. De vergadering is openbaar, dus u bent hierbij van harte welkom!
Gevolgen brand bij TACO
Er was een afvaardiging van de gemeente aanwezig, onder leiding van burgemeester van Rooij.
De opkomst was groot. Indien wenselijk kan iedereen te allen tijde contact opnemen met de
gemeente hierover. Een verslag hiervan doet de gemeente de dorpsraad toekomen.
Molen Eendracht maakt Macht, bijpraten plannen/activiteiten
Op vrijdag 12-02-2106 vond bij de Meterikse molen de aftrap plaats van het jaar van de Limburgse
Molens. Hierbij waren aanwezig: voorzitter van de Limburgse Molenstichting burgemeester van Rooij,
gedeputeerde Van der Broeck en van de Meterikse molenstichting, Richard Couwenberg en Jos
Janssen
Tijdens de dorpsraadvergadering van 17-09-2015 is voor de eerste keer gesproken over de plannen
van en rondom de molen. Nu wordt er een toelichting gegeven over de stand van zaken. Er moet
worden gewacht op toestemming van de gemeente voor de bouwplannen van een bakhuuske. Daarna
kunnen de bouwtekeningen worden ingediend. Vervolgens is het plan om vrijwilligers uit het dorp te
werven. Deze zouden moeten gaan meehelpen bij de realisatie van het bakhuuske.
Provincie heeft ook al subsidie toegezegd. Hopelijk binnenkort ook de gemeente. Stichting Landschap
Horst aan de Maas heeft ook toezeggingen gedaan om te helpen. Meterikse molen dient als voorbeeld
bij het vrijmaken van subsidies in de provincie.
Er komt ook samenwerking met de school. Parkeergelegenheid is nog een moeilijk punt. Aan de
wethouder is gevraagd om hierover mee te denken. Misschien mogelijk, wanneer er werkzaamheden
aan de Schadijkerweg gaan plaatsvinden.
Plaats bakhuuske: vanuit de weg naar molen kijkend, wordt het de plek die achter het gasstation ligt,
in de buurt van de geitenwei van familie Rambags. Aankleding gasstation wordt hierbij meegenomen.
Wens realisatie is voorjaar 2017.
Werkgroep groen
 Subsidie NL Doet is rond. Weekend van 11-12 maart: opening pleintje Rector de Fauwestraat,
dorpsentrees herinrichten, plantsoen Dokter Lemmensstraat (vanaf geitenwei richting
Schadijkerweg) opknappen met beukenhaag, bomen en gras. Dit alles combineren met de
boomfeestdag van 16 maart. Mocht het worden voortgezet in het najaar, dan denken aan
mogelijkheid van Burendag in september.
 Beplanting rondom het transformator huisje (bij kerk) wordt gerooid. Gemeente levert aanplant,
dezelfde planten als rondom de kerk. Bladkorf wordt binnen de beplanting geplaatst. Dorpsraad
moet zelf beplanten.
 Situatie rondom Kabroeksebeek: wordt vervolgd.
Werkgroep Sociaal - Dorpsverbinders
Krantenartikel in de Hallo, prima publiciteit. Ook veel aandacht voor Dorpsverbinders in de Meterikse
carnavalsoptocht. De Dorpsverbinders willen met regelmaat iets publiceren in ’t Krèntje. Ook de
website van de dorpsraad gaat hiervoor worden gebruikt. Een wens vanuit deze werkgroep is om de
dorpskrant 3x per jaar huis-aan-huis te verspreiden (in plaats van 1x per jaar). Hier komt de
Dorpsraad op terug.
Woningbouw Meteriks veld
 Voor de huurwoningen van Woonovatie zijn er 10 geïnteresseerden.
 Appartementencomplex: hier heeft de dorpsraad geen inspraak over en de gemeente ook niet,
krijgen de sleutel waarschijnlijk in week 9.
 Starterswoningen Meterikse veld: krijgen de sleutel op vrijdag 26 februari.
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Accommodatiebeleid gemeente Horst aan de Maas
Dorpsraad Meterik zit ook in procesteam accommodatiebeleid. Er zijn diverse data verzameld van
Meterikse accommodaties/verenigingen. Toekomstplannen: data verder uitwerken.
Er zijn kansen in samenwerking tussen America, Hegelsom en Meterik. Bij de voetbalclubs van
America en Meterik is er al samenwerking. Met Hegelsom gaat de dorpsraad binnenkort om de tafel
zitten. America heeft een gedetailleerde enquête verspreid onder de verenigingen.
Voorstel voor Meterik: Enquête America aanpassen en in Meterik uitzetten onder de verenigingen. Zo
krijgt de dorpsraad een compleet beeld over hoe verenigingen er voor staan en hoe de verenigingen
denken over de toekomst. Betreft ook: MFC, kerk, Jong Nederland. Het doel is zoveel mogelijk
verbinding krijgen tussen de verenigingen/accommodaties.
Daarna resultaten enquête uitwerken en met de verenigingen communiceren.
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