Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 21 februari 2019.
Aanvang 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens
Alle leden aanwezig.
1

Opening.
Agenda wordt vastgesteld.

2

Werkgroep sociaal
Het informatieboekje wordt opgenomen in ‘Krèntje.
Hoe komen we aan adressen van nieuwe bewoners? De werkgroep buigt zich hierover.
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..

Werkgroep Openbare ruimte
Madou’s bosje:
* heraanplant wordt opgepakt met IKL en lln. Van Onder de Wieken in het kader van boomplantdag;
* mogelijkheden worden bekeken om beweegtoestellen voor ouderen en/of bootcampers te plaatsen;
* indien mogelijk worden de picknicksets en infoborden dan ook teruggeplaatst.
Centrumplan: wordt nu uitgewerkt. Haast geboden ivm slechte staat vh wegdek vd St. Jansstraat.
De Zandberg:
* de eigenaren staan positief tov het plan om de Zandberg te pimpen;
* er wordt bekeken of Jong Nederland hierbij betrokken kan worden;
* de planning is om dit in het najaar (burendag) op te pakken;
* mogelijkheid bekijken voor een fietscrossbaan voor de kinderen op het stuk van vd fam. vd Bekerom;
* binnenkort vindt er overleg plaats met de gemeente betreffende de inventarisatie van de Cultuur- en
Natuurhistorische landschapselementen;
Geografisch middelpunt vd gemeente: er wordt naar een manier gezocht op dit middelpunt (bij de blokhut) te
tonen;
Donksweide: in het kader van NL-doet worden er binnenkort diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het streven
is om te zorgen voor permanente begrazing door de schapen.
Snelheidsremmende maatregelen Speulhofsbaan: de mogelijkheden worden met de gemeente besproken
(Frans/Sjaak);
Aanplant Meteriks veld: er is overleg met de gemeente;
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Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
Enquête de resultaten worden op de dr vergadering van 21 maart gepresenteerd;
Herinrichting terrein basisschool:
* de gemeente heeft aangegeven wat de mogelijkheden zijn;
* de werkgroep woningbouw ODW wordt weer opgestart;
* het streven is op 1 sept. 2020 een concept klaar te hebben.
Bouwgrond: gemeente is intern bezig om de mogelijkheden te bekijken. Als werkgroep/dorpsraad dienen we
druk op de ketel te houden. We willen verder maar waar….
Huurwoningen in Meterik:
* Er is overleg geweest met de voorzitters vd dorpsraden America en Meterik. Hier bleek dat we met
dezelfde vragen zitten. Er is afgesproken om waar mogelijk samen op te trekken en elkaar op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen;
* In Hegelsom en America start een pilot met het beheer en toewijzing van huurwoningen voor senioren;
* Bij Wonen Limburg wordt geïnformeerd naar het exacte aantal huurwoningen in Meterik. Met die gegevens
kan de werkgroep aan de slag.
Werkgroep communicatie:
Film over het dorp: de laatste stukjes worden aangepast, waarna de voice over aan de slag kan;
Website: grotendeels klaar, de site gaat kan binnenkort online;
Spullen voor Horst 800 zijn bijna allemaal ingeleverd. Frans informeert bij de organisatie wat men nog nodig
heeft voor de folder.
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Punten vanuit dorpsradenoverleg.
Green Leaf: nadenken over projecten betreffende duurzaamheid. Er is subsidie voor te krijgen. Mathieu zorgt
voor een stukje in het Krèntje.
Inventarisatie picknicktafels: staan in Meterik op de goede plek.
Onderhoud niet religieuze objecten in de openbare ruimte (Drie Vrouwen/ vliegtuigmonument). Werkgroep
openbare ruimte adopteert de monumenten.
Verslag en actielijst.
Actielijst uit vergadering 17-01-2019
9 Overleg plannen met Wonen Limburg na bespreking enquête
woningbehoefte.
19 Overleg fam. Zaalberg gebruik plein als plek voor lang parkeren
25 Redactioneel stukje maken voor de site voor 1-3-2019,
28 Nieuwe site gaat online op 10 maart.
36 Promofilm met Reindonk, gereed 30-4-2019
38 Vrijwilligersavond/-middag, werkgrp vz informeren naar aantal
mensen. Ton verifieert de datum. Budget vaststellen
39 Data dorpsradenoverleg 2019: 11/2; 15/4; 16/9; 18/11
43 Folderinhoud ivm 800 jr Horst
45 Balgooien, stukje in ‘t Krèntje
46 Herplant Madousbosje 15 mrt., overleg met basisschool
47 Onderzoek naar fitnesstoestellen Madousbosje
48 Afspraak met Mark en gemeente, onderhoud speeltoestellen
51 Infoboekje def. versie maken en verspreiden
52 Def. versie redactioneel stuk aanleveren bij Karin
55 Contact gemeente, verkeerssituatie Speulhofsbaan
56 Hoe komen we aan adressen van nieuwe inwoners

8

Ton

d.d.d
23-8-18

Frans/Mathieu
Werkgrp vz
Jolanda
Karin
Ton/Frans

20-9-18
20-9-18
18-10-10
15-11-18
15-11-18

Mathieu / Ton
Frans
Frans
Frans
Frans
Frans
Mathieu
Frans, Mathieu
Frans, Sjaak
Wgrp. Sociaal

13-12-18
13-12-18
17-01-19
17-01-19
17-01-19
17-01-19
17-01-19
17-01-19
17-01-19
21-02-19

Ingekomen stukken
2019.022 Prinsenreceptie 24 februari 2019: Martin, Sjaak, Frans, Paul.
2019.023 Boorebrulluft: Martin, Sjaak, Frans, Paul

9 Uitgegane stukken:
** Bij uitgaande mail vd werkgrp. gaat er een cc de secr. ivm archivering
10 Rondvraag
.. Krèntje:
* wk 9: verslag van de vergadering Karin
* wk 10: Greenleave Mathieu / balgooien en NL Doet  Frans
* wk 11: foto’s balgooien  Jolanda
* wk 12: agenda dorpsraadvergadering van 21 mrt  Karin
11 Sluiting om 21.25 uur.
Vergaderdata: 17/1; 21/2; 21/3; 18/4; 16/5; 20/6; 22/8; 19/9; 17/10; 21/11; 12/12
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