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Verslag Dorpsraadvergadering 18-09-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 18 september 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 16 oktober bij café
Kleuskens, aanvang 20.30 uur. De vergadering is openbaar, dus u bent hierbij van harte welkom!
Lantaarnpalen Schadijkerweg en Bekkershof
Lantaarnpalen Schadijkerweg: er is aan de kabel gewerkt, echter de lantaarnpaal is nog niet
aangesloten. Dit geldt ook voor de laatste lantaarnpaal aan de Donkstraat.
Wandelpad tussen Meterik en Afhang
Momenteel onderzoekt de dorpsraad waar het wandelpad vanaf Bekkershof naar de Afhang het beste
kan lopen. We houden u op de hoogte.
Aanpassingen Madoubosje
De werkzaamheden bij het Madoubosje zijn gereed. Het gras is ingezaaid, dit moet nu eerst
aangroeien. De dorpsraad gaat zorgen voor een nieuw bord bij de jubileumboom.
Verkeerssituatie Speulhofsbaan / Nieuwe Peeldijk
Het kruispunt Oude Peeldijk / Speulhofsbaan heeft al een aantal jaren onze aandacht. Op dit moment
wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het kruispunt veiliger te makken. Hierbij wordt
gedacht aan het verleggen van de kruising, zodat er geen recht doorgaande weg meer is.
We hopen als dorpsraad dat dit snel doorgerekend is en er maatregelen genomen gaan worden.
Wateroverlast in centrum Meterik
De gemeente is bezig om na te denken over de wateroverlast in centrum Meterik. Wordt vervolgd.
Woningbouw Meteriks veld
Op woensdag 27 augustus is er een gesprek geweest tussen de dorpsraad en Wonen Limburg.
Het plan is om in Meterik woningen voor urgent woningzoekende te bouwen. Het gaat om een 3 etage
gebouw met 24 studio’s. Wanneer hier geen behoefte meer is, kunnen twee studio’s worden
samengevoegd tot een appartement.
Op woensdag 1 oktober is er een informatiebijeenkomst van Wonen Limburg bij ’t Hukske.
Meterikse kermis (ingebracht door gasten: Wouter Hermans en Koen Lemmen)
Al ruime tijd wordt er door een groep jongeren gepraat over een mogelijke echte Meterikse kermis,
een meerdaagse dorpsfestiviteit. In andere dorpen zijn er veel festiviteiten. Als grote festiviteit is er in
Meterik alleen carnaval. De Meterikse kermis zoals die eerder was, wordt al 2 jaren niet meer
georganiseerd.
De groep jongeren heeft een conceptplan opgesteld, met een stappenplan, om in eerste instantie te
onderzoeken of de inwoners van het dorp geïnteresseerd zijn in een Meterikse kermis en in welke
vorm. Het plan is dit door middel van een enquête te doen. Het is de bedoeling dat de enquête
schriftelijk en digitaal ingevuld kan gaan worden.
Vanuit de enquête van de dorpsraad is naar voren gekomen dat er onder de inwoners weinig behoefte
is aan een kermis in Meterik. Wellicht is er wel behoefte aan een andere meerdaagse dorpsfestiviteit.
De dorpsraad juicht het enthousiasme van deze groep toe en wenst ze veel succes met het onderzoek
naar de haalbaarheid en de invulling van hun Meterikse kermis.
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