
Doe ook mee met de Dorpsraad Meterik en maak 
Meterik een nog fijner dorp om te wonen! 
 

 

Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren. 

We zijn het klankbord voor het gemeentebestuur. Andersom zijn we aanspreekpunt voor inwoners 

richting de gemeente voor zaken die ons dorp betreffen. We informeren de inwoners over nieuwe 

ontwikkelingen via berichten in ’t Krentje, op onze Facebook- en Instagrampagina en onze website. 

Ook hebben we diverse werkgroepen waarin vele vrijwilligers actief zijn. Zo hebben we een werkgroep 

sociaal; openbare ruimte; wonen en dorpsontwikkeling; communicatie; ’t Krèntje en Duurzaam 

Meterik. 

Omdat er zoveel te doen is hebben we jou nodig, bij de dorpsraad of bij één van de werkgroepen. De 

komende weken zullen we ons uitgebreid voorstellen.  

Wat doen de dorpsraad en haar werkgroepen? 
 

Elk jaar krijgen we prioriteitsgeld van de gemeente, Met dit geld ondersteunen we of voeren we 

projecten uit die de leefbaarheid van Meterik vergroten. 

We houden de activiteitenkalender samen met alle verenigingen bij. Je hoeft geen activiteit in Meterik 

te missen! 

Elk jaar organiseren wij het balgooien, het boerenbruidspaar en alle in dat jaar getrouwde stellen van 

Meterik doen mee. 

Rond de Kerst verfraaien we het centrum met kerstbomen. 

De Dorpsverbinders helpen inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben en organiseren 

inloopmiddagen en 2 maal per maand een gezellig diner voor iedereen, die wil. Gezelligheid troef! 

Een grote groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van verschillende delen van de openbare ruimte 

in Meterik. Meterik staat er mooi op! 

Het beheer en onderhoud van de 2 AED’s wordt geregeld via de dorpsraad. Hiermee hebben de vele 

vrijwilligers die de AED kunnen bedienen levens gered!   

Het initiatief om een dorpskrantje op te richten, dat heeft geleid tot ’t Krèntje. Al meer dan 10 jaar 

zorgen vrijwilligers elke week voor het Meteriks nieuws bij u in de bus! 

2 Ommetjes in en rond Meterik, wandelroutes waar veel inwoners gebruik van maken. 

We doen nog veel meer. Een kleine greep hieruit: o.a. nieuwe parkeerplaatsen in het centrum, een 

trottoir waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een 

braakliggend terrein zodat het door de jeugd gebruikt kan worden, speeltuinen en niet te vergeten 

inspraak bij de herinrichting van ons centrum en het stimuleren van woningbouw in Meterik. De 

jongste werkgroep is Duurzaam Meterik waarmee we inwoners van Meterik het gemakkelijker willen 

maken hun woningen te verduurzamen door o.a. gezamenlijk isolatie woningen en aankoop 

zonnepanelen realiseren. 

Ook mee doen? 
 

De Dorpsraad heeft als doelstelling dat mensen met nog meer plezier in Meterik wonen. Daarvoor 

hebben we ook graag jouw mening en inbreng. Dat kan in de Dorpsraad zelf, maar ook in een 

werkgroep. Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem 

dan contact met ons op. Dat kan via de mail info@dorpsraadmeterik.nl Natuurlijk mag je ons ook 

persoonlijk benaderen of kom eens langs bij de vergadering van de Dorpsraad. Volg onze Facebook- 

of Instagrampagina om niets meer te missen. Kijk op www.dorpsraadmeterik.nl voor de 

contactgegevens. 
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