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Verslag Dorpsraadvergadering 19-06-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 19 juni 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 21 augustus bij
café Kleuskens, aanvang 20.30 uur. U bent hierbij van harte welkom!
Zandbak achter MFC
De zandbak is bijgevuld door de gemeente.
Aanpassingen Madoubosje
De vice voorzitter heeft de nieuwe tekeningen bij zich. Het nieuwe voorstel is besproken en positief
ontvangen door de dorpsraad. Dit wordt vervolgd.
Plaatsing nieuwe lantaarnpalen
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. De voorzitter benadert de gemeente hierover.
Aangesloten voor de herfst is onze wens.
Poolse gemeenschap informeren over de dorpsactiviteiten
De voorzitter gaat er voor zorgen dat er in de Poolse winkel een dorpskrantje met Meulewiekagenda
komt te liggen. De wens is dat eigenaresse Krystina dit gaat vertalen aan de Poolse inwoners wanneer
er interesse is om deel te nemen aan dorpsactiviteiten.
Toelichting initiatief kerstavond 2014 (ingebracht door voorzitter Meriko Vocaal)
Een initiatief om op Kerstavond, tussen de kinderviering en de avondmis, activiteiten te laten
plaatsvinden in en rond de kerk. Hiervoor zal een werkgroep worden gevormd. Verenigingen zijn
uitgenodigd om hierin te participeren. Doel van deze bijzondere invulling van Kerstavond is het
gemeenschapsgevoel versterken en laten zien, dat de parochie een levende parochie is. Verder is het
belangrijk dat iedereen zich er goed bij voelt.
De dorpsraad plaatst al elk jaar de kerstbomen bij de kerk en kan dus mede voor de aankleding
zorgen. Voorzitter Meriko Vocaal houdt de dorpsraad op de hoogte.
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