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Verslag Dorpsraadvergadering 21-08-2014
Beste dorpsgenoten. Donderdag 21 augustus 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 18 september bij
café ’t Hukske, aanvang 20.30 uur. U bent hierbij van harte welkom!
Andere opzet bezoek van college B & W aan dorpsraadvergaderingen
De dorpsraadvergaderingen waarbij college van B & W aanwezig zal zijn, gaan anders ingevuld
worden. Dit bericht kregen wij onlangs van de gemeente. Alle dorpsraden zijn uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Horst aan de Maas over deze nieuwe opzet.
Het college van B & W zal dus tijdens de geplande dorpsraadvergadering in september niet aanwezig
zijn.
De interesse in een dorpsraadvergadering met college van B & W blijft. Na de informatiebijeenkomst
ondernemen we vervolgstappen voor een dorpsraadvergadering met het college van B & W.
Kruising Nieuwe Peeldijk/Speulhofsbaan
Er is contact geweest met de gemeente over het gevaarlijke kruispunt Oude Peeldijk / Speulhofsbaan.
De gemeente heeft toegezegd met een voorstel te komen. We wachten dit voorstel af.
Plaatsing oorlogsmonument bij ingang van het kerkhof
Onze adviseur heeft contact gehad met alle partijen. De uitvoering kan van start gaan.
Beeld 3 vrouwen
Ingebracht door gast Mark Janssen.
Het beeld van de 3 vrouwen is al geruime tijd erg vies, er zit zwarte aanslag op.
Er is een datum geprikt om het beeld van de 3 vrouwen schoon te maken.
Aanpassingen Madoubosje
Het kappen en snoeien van de bomen bij het Madoubosje is gebeurd. Na de bouwvak wordt er gestart
met het aanleggen van de kade van 25 meter.
Bondserf
De grond bij Bondserf (oude champignoncellen) is onder voorbehoud verkocht aan een particulier.
Woningbouw Meteriks veld
Janssen – De Jong gaat twee 3-onder-1 kap woningen bouwen en een 2-onder-1 kap woning. Als
realisatiedatum wordt 2016 genoemd.
Het betreft type prefab woningen die momenteel ook in Sevenum worden gebouwd. Het zijn
woningen die bestaan uit een standaard blok. Hierin kunnen kopers zelf de indeling bepalen (op
enkele vaste muren/wanden na). De huizen worden voorzien van een scharnierkap. De woningen
kunnen met segmenten van 1.20 meter groter worden gemaakt. Hierdoor gaat uiteraard de prijs
omhoog. Voor Meterik liggen de tekeningen klaar en zijn de aanvragen ingediend.
De voorzitter heeft binnenkort een afspraak met Wonen Limburg om uitleg te krijgen over de precieze
bouwplannen van Wonen Limburg.
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