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Verslag Dorpsraadvergadering 21-01-2016
Beste dorpsgenoten. Donderdag 21 januari 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 18 februari bij
café ’t Hukske, aanvang 20.00 uur. De vergadering is openbaar, dus u bent hierbij van harte welkom!
Gevolgen brand bij TACO
De voorzitter last dit extra agendapunt in, in verband met de aanwezigheid van een gast.
De opruimwerkzaamheden kwamen bij onze gast heftig over en niet altijd consequent. Ook in de
communicatie tussen gemeente en omwonenden was er veel onduidelijkheid. Ook het Waterschap
heeft geen enkele betrokkenheid getoond jegens de bewoners.
In de volgende dorpsraadvergadering op donderdag 18 februari, komt de gemeente (inclusief
burgemeester Van Rooij) tekst en uitleg geven over hun handelen. Ook willen zij graag horen hoe de
bewoners dit hebben ervaren en hopen zij antwoord te kunnen geven op de eventuele vragen van
omwonenden.
Woningbouw Meteriks veld
Woonovatie gaat binnenkort 8 huurwoningen realiseren op het Meteriks veld. De
vergunningsaanvraag wordt gestart. Op woensdag 27 januari zal er een informatie bijeenkomst
worden gehouden in de foyer van het MFC. Hier zal Woonovatie tekst en uitleg geven aan
geïnteresseerden over het bouwproject.
Rector de Fauwestraat
Het gehele project is nagenoeg gereed. Er moet nog gras worden ingezaaid en misschien nog een
speeltoestel worden geplaatst. Het resultaat is fantastisch.
Werkgroep groen
Door de werkgroep is er een rondgang gemaakt langs de toegangswegen van Meterik. Met als doel te
bepalen hoe de dorpsentrees verfraaid kunnen worden. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om de
entrees aan te kleden met zuilbeuken. Deze bomen hebben voldoende body en vragen nauwelijks
onderhoud. Verder passen ze perfect in het dorpsbeeld waarin al veel beuken hagen staan.
Werkgroep Sociaal
De werkgroep plaatst artikelen in ’t Krèntje met foto om de Dorpsverbinders van Meterik voor te
stellen. Hierna zullen ze in ieder geval maandelijks een artikel insturen om dorpsgenoten op de
hoogte te houden van hun activiteiten.
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