Agenda dorpsraadvergadering , donderdag 18 april 2019
Locatie café Os Kruuspunt.
Aanw.: Mathieu Tacken, Paul de Koning, Martin van den Homberg, Frans Janssen, Karin Reijnders,
Ton Hendriks
Afm.: Jolanda van Helden, Sjaak Jenniskens
1.

Opening
Geen aanvulling op de agenda.

2.

Werkgroep sociaal
De Meterikse Kermis organiseert op kermismaandag een eetpunt voor senioren. De werkgroep
sociaal is hier van op de hoogte. Mathieu vraagt bij Ria Bouten na of de werkgroep sociaal hier
ook bij betrokken is.

3.

Werkgroep Openbare ruimte
Overleg met de gemeente inzake verkeersveiligheid:
Er is een 30 km markering op de weg gekomen bij het binnenrijden van de kom.
Er komt een bliksemschicht op het wegdek van de Speulhofsbaan ongeveer ter hoogte van de
fam. Willemsen. Dit om de snelheid uit het verkeer te halen. Def. locatie wordt nog bekeken.
Medio mei is dit gerealiseerd.
De markering voor de fietssuggestiestroken op de Speulhofsbaan wordt doorgetrokken tot aan
de drempel. Deze maatregel is ook medio mei gerealiseerd. Zal binnen 2 a 3 weken worden
gerealiseerd.
In de maanden mei – juni wordt er een Smiley geplaatst op de Speulhofsbaan ter hoogte van
lichtmast 421.
Er komt een nieuw parkeerbord bij de gymzaal, dit wordt voor 10 mei geplaatst.
De gaten in de Schadijkerweg vanaf de Kempweg worden aangepakt.
Het conceptplan van de gemeente ‘herinrichting centrum Meterik’ is een fikse tegenvaller. Er is
niet meegenomen van onze voorstellen. Dit plan is voor ons onacceptabel. Frans communiceert
dit met de gemeente.

-

-

..

4.
-

Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
De werkgroep wacht op een principe besluit van het college om verder te gaan met de plannen
voor bouwen op het oude basisschoolterrein.
Zodra er conceptplannen zijn wordt er een informatieavond gehouden.
We verwachten dat we voor 1 juli weten of er nieuwe bouwgrond door de gemeente is
verworven.
De werkgroep wil graag met de werkgroep openbare ruimte de plannen voor herinrichting
centrum bespreken. Ton geeft mogelijke data door aan Frans.
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5.
-

Werkgroep communicatie(o.a. implementatie nieuwe website)
Er zitten ergens fouten in de nieuwe mailadressen, regelmatig komt de mail niet door. Karin
overlegt met Jolanda.
De promofilm is nog steeds niet gereed. Als het niet voor 1 juni klaar is dan haakt de Meterik af.
De website is 1 mei gereed. Alle stukjes van de werkgroepen zijn binnen, deze worden tijdens de
volgende dorpsraadsvergadering besproken.
De verenigingen die gebruik maken van de Molenwiekagenda worden uitgenodigd voor een
info- en instructieavond. Dit wordt gepland als de website probleemloos in de lucht is.

6.

Inzet dorpsraad wandeldriedaagse Horst(zie ingekomen stukken)
Aan de ouderraad van Onder de Wieken wordt gevraagd om hun aanvraag concreter te
beschrijven.

7.

Evaluatie functioneren dorpsraad met mbv het van vvkl.
Dit wordt in september 2020 op de agenda gezet.

8.

Banners Goede Doelen.
Voor de dorpsraad is niet duidelijk wat de meerwaarde is van een dergelijke banner. Er wordt bij
de werkgroep Goede Doelen nadere informatie ingewonnen.

9.
-

Mededingen nav dorpsradenoverleg.
De gemeente is voornemens om een beleid te maken betreffende de kermissen waarbij het
subsidieverhaal centraal staat.
De perspectievennota wordt herijkt. Dit betekent dat de diverse organisaties en verenigingen
die hier mee te maken hebben de gegevens moeten controleren en waar nodig aanpassen. De
dorpsraad coördineert dit. Ton pakt dit op.
Voor het kennismakingsbezoek van de burgemeester stellen wij de data van 22 – 29 – 15 aug.
2019 voor. De volgorde geeft de prioritering aan.

-

-

10. Verslag en actielijst.
Verslag van 16 maart 2019 wordt goedgekeurd.
Actielijst uit vergadering 18-04-2019
19 Zodra het centrumplan gereed komt er een overleg met de fam.
Zaalberg betreffende parkeren (overlast) in het centrum
28 Nieuwe site gaat online op 10 april/10 mei
36 Promofilm met Reindonk, gereed 30-4-2019
38 Vrijwilligersavond/-middag, werkgrp vz informeren naar aantal
mensen. Ton verifieert de datum. Budget vaststellen 21-09
48 Afspraak met Mark en gemeente, onderhoud speeltoestellen
55 Overleg met de gemeente, verkeerssituatie Speulhofsbaan en
situatie St. Jansstraat
57 Contact opnemen met Ria Bouten betreffende Eetpunt Kermis
58 Fam. Teluy informeren betreffende verkeersmaatregelen
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Jolanda
Karin
Ton/Frans

d.d.d
20-9-18/
18-04-19
18-10-10
15-11-18
15-11-18

Frans
Frans, Sjaak

17-01-19
17-01-19

Mathieu
Frans

18-04-19
18-04-19

Frans/Mathieu

59
60
61
62
63
64
65
11.
*
*
*
*

Overleg plannen wgrp Wonen en Openbare ruimte
Plannen instructieavond invullen Molenwiekagenda
Evaluatie functioneren dorpsraad met spel van VVKL, sept. 2020
Overleg met wgrp Goede Doelen inzake banners
Coördinatie data perspectievennota
Data kennismakingsbezoek 22-19-15 aug. doorgeven
Schema maken voor het uitnodigen van verenigingen na 1 sept. ‘19

Ton/Frans
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Ton
Mathieu
Ton

Kopij voor het Krèntje
wk 1, Frans, verkeersmaatregelen Speulhofsbaan
wk.2, Mathieu, invullen Molenwiekagenda op de site
wk.3, Ton, perspectievennota
wk.4, Karin, agenda DR vergadering.

13. Rondvraag
** Met ingang van sept. 2019 gaan we regelmatig een organisatie/vereniging uitnodigen om hier
mee in gesprek te gaan. We vragen de vereniging/organisatie een beeld te schetsen van hun
activiteiten waarbij ook de knelpunten aan de orde mogen komen.
We hopen zo een beter inzicht te krijgen in de diverse verenigingen/organisatie. Waar mogelijk
ondersteunen we.
** 21.30 sluiting vergadering.
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18-04-19
18-04-19
18-04-19
18-04-19
18-04-19
18-04-19
18-04-19

