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Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 19 september 2019.  

Aanvang 20.00 uur Locatie: Os Kruuspunt 

Afw.: Karin (vakantie) 

Gasten:  4 bestuursleden van Meriko Vocaal 

 

1. Opening 

 Welkom aan de bestuursleden van Meriko. 

 Agenda: bij de ingekomen stukken wordt het verslag van het dorpsradenoverleg besproken. 

 

2. In gesprek met Meriko Vocaal 

** Meriko Vocaal is een bloeiende vereniging met 65 leden waarvan 1/3 gedeelte uit de regio 

komt. Alle leden zijn in alle facetten betrokken bij de vereniging. 

** De workshops die 5 jaar geleden zijn gehouden hebben gezorgd voor nieuwe aanwas. In 

vergelijking met andere koren heeft men ook een redelijk aantal mannen in het koor maar toch 

zou men hier graag een groei zien evenals in de leeftijdscategorie tot 45 jaar voor alle leden. 

** Buiten het bestuur zijn er diverse commissies actief. Ieder jaar zijn er 4 overlegmomenten met 

bestuur en commissies. De centrale vraag is steeds: zijn we met de goede dingen bezig. We 

willen samen iets bereiken. Hiervoor hebben we een 3 jaren planning. In 2022 vindt er weer een 

grote activiteit/opvoering plaats. Het motto is ontspanning door gezamenlijk inspanning. 

** Beleving van de muziek, leuke uitvoeringen waarbij kwaliteit ook belangrijk is. Hiervoor wordt 

gewerkt met professionals en wordt er aandacht besteed aan stemscholing. 

** Meriko Vocaal is een Meteriks koor en vindt het belangrijk om deel uit te maken van de 

Meterikse gemeenschap. Denk aan het Nieuw Jaar concert, het concert op de plein, de diverse 

uitvoeringen in de zaal, samen werking met muziekvereniging Concordia, samenwerking met het 

festival Inside the Cage, etc. 

** De vraag aan de dorpsraad was om waar mogelijk zaken te verbinden als we na het bezoek van 

de diverse verenigingen overkomsten zien betreffende problematiek of andere zaken. Ook werd 

het verzoek gedaan om verenigingen nadrukkelijk te vragen naar de jaar- of meerjarenplanning, 

zodat activiteiten nog meer op elkaar afgestemd kunnen worden. 

  

3. Verslag van werkgroep sociaal 

… Er dient € 556,-- exploitatiesubsidie terug betaald te worden aan de gemeente. De kosten waren 

minder als begroot, zie brf. Van de gemeente van 16-09-2019. 

… De werkgroep gaat 40 oudere personen benaderen voor een gesprek, een persoonlijke enquête. 

Men wil graag inzicht krijgen in de behoeftes van de senioren in het dorp, waar kunnen we iets 

betekenen, waar kunnen we ondersteunen, waar is behoefte aan.  
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4. Werkgroep Openbare ruimte. 

 Enkele onderwerpen, zie verder het verslag van de werkgroep. 

… Op basis van het inmiddels 2e concept van de gemeente is overleg geweest met het bestuur van 
het MFC en een afvaardiging van Meterikse kermis. Met name afstemming met de plannen van 
het MFC is belangrijk om het centrum mooi en sfeervol te maken. Met wensen van de kermis-
organisatie willen we, waar mogelijk en passend, rekening houden.  

 Veiligheid en parkeerplekken zijn ook belangrijke onderdelen van het plan. Verder wordt ook de 
mogelijkheid bekeken om bij het kerkhof enkele parkeerplekken te realiseren. 

* Op 9 okt. wordt het plan (met de opmerkingen) besproken met de gemeente. Verder neemt 
Frans contact op met VVN om naar het plan te kijken betreffende verkeersveiligheid. 

… De bladkorven worden niet altijd gebruikt zoals het zou moeten. Frans besteed hier aandacht 
aan in het Krèntje. 

 
5. Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling. 

.. Momenteel bezig met het opstellen van een brief voor de gemeente om vooraf duidelijkheid te 

krijgen betreffende mogelijkheden en beperkingen. 

.. 21-10 bijeenkomst gemeente, de zgn Dorpentour m.b.t. het thema Wonen. Aanvang 19.45 in de 
raadszaal.  Aan bod komen onder andere; de ontwikkelingen op het gebied van wonen, wat  
de gemeente tot nu toe heeft gedaan hebben en welke ontwikkelingen men specifiek voor de 
verschillende dorpen zien. Bij dit laatste punt is tijdens de presentatie nadrukkelijk ruimte voor 
interactie. Ton verzorgt een stukje voor het Krèntje om dit ook onder de aandacht van de 
Meterikse inwoners te brengen. 

 

6. Werkgroep communicatie. 

.. De website is online. In het begin waren er enkele aanloopproblemen betreffende inloggen en 

rechten. Dit is, zover we kunnen zien, nu opgelost. 

.. Dropbox is een allegaartje aan het worden en het is niet duidelijk wie welke rechten heeft. 

Martin, Jolanda (beheerder) en Ton gaan maandag 23 sept. aan de slag om er structuur in aan te 

brengen. 

.. Bij de AED (voetbalveld) is de batterij door Jolanda vervangen. Op de registratielijst was de AED 

niet meer te traceren. Jolanda onderzoekt hoe dit mogelijk is. 

.. Mathieu zorgt voor een aangepaste versie welkomstboekje voor op de site. 

 

7. Overleg met verenigingen. 

.. Voor de vergadering van 17 okt. wordt het Jeugdcomité uitgenodigd en voor 21 nov. 

muziekvereniging Concordia. 

.. 12 dec. Evalueren we de bijeenkomsten. We nodigen steeds voor 2 bijenkomsten een vereniging 

uit. Dus in dec. nodigen we uit voor jan. en febr.   

  

8. Verslag van dorpsraadvergadering d.d. 20-06-2019 

 Wordt goedgekeurd. 
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9. Ingekomen en uitgaande stukken 

 Het blijkt dat er 2 lijsten in omloop zijn. Martin en Ton stemmen dit met elkaar af. 

.. Uitnodiging voor het openen van de speeltuin in Meteriks veld, Martin en Ton 

vertegenwoordigen de dorpsraad. 

.. Dorpsradenoverleg (zie ook verslag van de gemeente). 

* De omgevingswet is toegelicht. De gemeentes krijgen ruimte voor eigen interpretatie, het is 

belangrijk om in het voortraject met elkaar in overleg te gaan. 

* Tijdens het dorpsradenoverleg van 18 nov. komt het kermisbeleid op de agenda. De Meterikse 

kermis heeft via de secretaris inmiddels de uitnodiging ontvangen. 

* De gemeente wil een sociale kaart samenstellen. Dit wordt eerst op kleine schaal getest. 

 

10. Actielijst.  

.. Deze is aangepast en aan de notulen toegevoegd. 

.. Krèntje: 
 Wk 1: kort verslag vrijwilligersdag → Jolanda 
 Wk 1: verslag dorpsraadsvergadering 19-09 
 Wk 2: uitnodiging dorpentour Wonen → Ton 
 Wk 3: agenda voor de vergadering van 17 okt. → Mathieu/Karin 
 Wk 4: stukje over de Meterikse film → Jolanda 
..  
11. Evaluatie bezoek burgemeester d.d. 22 aug. 
.. Fijn en sfeervol bezoek waarbij bijna alle Meterikse verenigingen aanwezig waren. Goede 

organisatie, fijn activiteit en prima locatie. 
.. Burgemeester heeft zich informeel op een fijne wijze gepresenteerd aan de Meterik.  
* We gaan kijken of het mogelijk is om regelmatig (eenmaal in de 3 jaar??) alle verenigingen uit te 

nodigen. Dit koppelen aan een thema. Doel elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar. Samen 
maken wij de Meterik. 

 
11. Rondvraag en sluiting 
- Op diverse plekken worden de bladkorven verkeerd gebruikt en/of er ligt veel rotzooi. Frans 

maakt een redactioneel stukje voor het Krèntje en Jolanda zet een stukje op facebook. 
- Voor de pastorie ziet het er niet altijd netjes uit. De tuin is de verantwoordelijkheid van de 

pastoor en trottoir van gemeente. Frans stuurt een brief over het slechte onderhoud van de 
trottoirs in zijn algemeenheid. 

- Een gedeelte van de Past. Notermanstraat heeft een slecht mobiel bereik. Dit is iets voor de 
providers. We kunnen hier geen invloed op uit oefenen. 

 
22.13 sluiting 
 
 
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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