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Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 20 juni 2019 Aanvang 20.00 uur Os Kruuspunt 

Sjaak sluit om 21.15 uur aan, verder iedereen aanwezig. 

 

1. Opening 

 Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

2. Werkgroep sociaal 

.. De wensenlijst voor de verbouwing van het mfc is doorgestuurd. 

.. De maandelijkse eetsessies worden positief ervaren, gemiddeld zijn er 18 personen. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

.. De gemeente heeft nog reactie gegeven op de aanvullingen / opmerkingen op het centrumplan. 

.. De snelheidsremmende maatregelen voor de Speulhofsbaan (tot aan de beek) moeten nog 

opgepakt worden door de gemeente. Frans neemt contact op met de gemeente. 

.. Er moet nog een speeltoestel komen in het Meteriks veld, Mark Janssen pakt dit op. 

.. Er zijn diverse onderhoudswerkzaamheden aan het groen uitgevoerd. 

 

4. Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling 

.. Momenteel worden de optie voor eventuele toekomstige bouwlocaties onderzocht op 

haalbaarheid. 

.. Voor 1 juli wordt duidelijk of we verder kunnen met de plannen voor de levensloopbestendige 

woningen op het voormalige schoolterrein. 

 

5. Werkgroep communicatie. 

.. Film is klaar. 

 Tijdens de kermis na het Rundje um de zaal wordt het in de tent vertoont. Eventueel ook nog 

tijdens de seniorenmiddag. Reindonk vertoont het ook nog en het komt op de site. 

 Karin zorgt voor een aankondiging in het Krèntje. 

.. Website is gereed. De Molenwiekagenda moet nog overgezet worden evenals de Krèntjes van 

2019. Jolanda pakt dit op. 

.. De site gaat 1 aug. Online. Jolanda informeert de verenigingen over het werken met de agenda en 

verzorgt een stuk in ’t Krèntje hierover. De mogelijkheid wordt bekeken op er een pop up kan 

komen met handleiding Molenwiekagenda. 

.. De verenigingen krijgen een handleiding voor het invullen van de agenda. Indien het veel vragen 

oproept wordt er een informatieavond belegd. 

 

6. Programma bezoek burgemeester 22 aug. 2019. 

.. De verenigingen worden uitgenodigd om met 2 personen aanwezig te zijn. 

.. Tijdens een fietsroute van ongeveer 10 km. kan de burgemeester kennismaken met Meterik en de 

Meterikse omgeving. Er wordt op diverse plekken gestopt om iets te vertellen of toe te lichten. 

.. Er wordt gestart bij de molen en na terugkomst is er een informeel samenzijn met een drankje en 

hapje. 

.. Mathieu informeert de gemeente over het programma. 

.. Frans neemt contact op met Mia Verheijen betreffende de catering. 
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7. Overleg met verenigingen. 

.. Ton stuurt de conceptvragenlijst naar alle dorpsraadsleden voor opmerkingen/aanvullingen.  

.. Maandelijks wordt er een vereniging uitgenodigd, startend in september. 

.. in de sept. vergadering maken we volgorde betreffende de uitnodigen van de verenigingen. 

 

8. Verslag en actielijst. 

 

 Actielijst uit vergadering 16-05-2019  d.d. 

19 Zodra het centrumplan gereed komt er een overleg met de fam. 

Zaalberg betreffende parkeren (overlast) in het centrum 

Frans/Mathieu 20-9-18/ 

18-04-19 

28 Nieuwe site gaat online op 10 april/10 mei Jolanda 18-10-10 

38 Vrijwilligersavond/-middag, werkgrp vz informeren naar aantal 

mensen. Ton verifieert de datum. Budget vaststellen 21-09 

Ton/Frans 15-11-18 

48 Afspraak met Mark en gemeente, onderhoud speeltoestellen en 

plaatsing extra toestel in Meteriks veld 

Frans 17-01-19 

60 Plannen instructieavond invullen Molenwiekagenda Mathieu 18-04-19 

61 Evaluatie functioneren dorpsraad met spel van VVKL, sept. 2020 Mathieu 18-04-19 

62 Overleg met wgrp Goede Doelen inzake banners Mathieu 18-04-19 

65 Schema maken voor het uitnodigen van verenigingen na 1 sept. ‘19 Ton 18-04-19 

70 Onderhoudsberichten AED nakijken Jolanda 16-05-19 

71 Rabogeld invulling aangeven, in afwachting accommodatieplan DR 20-06-19 

72 25 augustus bbq DR bij Paul Paul 20-06-19 

73 Gemeente aanspreken op werkzaamheden Speulhofsbaan Frans 20-06-19 

74 Aankondiging première film in het Krèntje Karin 20-06-19 

75 Molenwiekagenda en Krèntjes van 2019 overzetten naar site 2.0 Jolanda 20-06-19 

76 Verenigingen informeren over de werkwijze Molenwiekagenda Jolanda 20-06-19 

77 Overleg met Jan Laurijsse over een pop up handleiding Jolanda 20-06-19 

78 Verenigingen uitnodigen voor het bezoek van de burgemeester Ton 20-06-19 

79 De burgemeester informeren over het programma Mathieu 20-06-19 

80 Contact opnemen met Mia Verheijen, catering molen Frans 20-06-19 

81 Vragenlijst verenigingen rondmailen Ton 20-06-19 

82 Vrijwilligersmiddag diverse acties, zie punt 10 rondvraag Frans en Ton 20-06-19 

83 Gezamenlijke poule voor verkeersregelaars onderzoeken Ton 20-06-19 

84 Mail Notermanstraat doorsturen naar gemeente Frans 20-06-19 

85 Beheervergoeding nakijken Frans, Martin, Ton 20-06-19 

86 Contact opnemen met de gemeente over de prosessierups Mathieu 20-06-19 

87 Doorgeven vrijwilligers van de werkgroepen aan Ton Iedereen 20-06-19 
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9. Ingekomen stukken en uitgaande stukken  

 2019.092 Bewoners Notermansstraat: overlast van de bomen en snelheid van de auto’s in de 
straat. 

..  Frans stuurt de mail door naar de gemeente 
 2019.093 gh beheervergoeding 2019 
..  Frans, Martin, Ton onderzoeken welke posten opgenomen zijn en welke nog toegevoegd dienen 

te worden. 
 2019.094 voetbalclub heeft overlast van de Eikenprocessierups. De Gemeente onderneemt geen 

actie. 
  Mathieu neemt contact op met de gemeente. 
 
11 Rondvraag en sluiting 
.. Vrijwilligersmiddag: 
 * Ton overlegt met de gemeente wat het budget is; 
 * Martin zet op een rijtje welke gelden nog beschikbaar zijn uit het potje zelfwerkzaamheid; 
 * Iedere werkgrp. laat voor zondag (via mail) aan Ton weten hoeveel mensen er uitgenodigd 

moeten worden; 
 * Frans en Ton zorgen voor de uitnodigingen. 
 * Het programma is van 14.00 tot ongeveer 20.00 uur. 
 
.. Er is een verzoek gekomen op alle Meterikse verkeersregelaars in een poule te zetten zodat ze 

beschikbaar zijn voor alle Meterikse evenementen waar deze nodig zijn. Ton onderzoekt of dit 
mogelijk is. 

 
Artikelen voor ‘t Krèntje 
Week 1: notulen van 20-09-2019 
Week 2: aankondiging van de promotiefilm (Karin) en stukje over vervoer (Mathieu) 
 Vakantiegroeten (Karin) 
Begin augustus: bezoek burgemeester (Frans) 
 website online (Jolanda) 
 
** Dit was de laatste vergadering voor de zomervakantie. De volgende dorpsraadsvergadering op 

donderdag 22 augustus vervalt ivm het bezoek van de burgemeester. Dit betekent dat donderdag 
19 sept. de eerstvolgende reguliere vergadering is. 

** De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie. 


