Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 21 november 2019.
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Os Kruuspunt
Afg. Sjaak Jenniskens / Frans sluit later aan ivm ander overleg
Gasten: muziekvereniging Concordia: John Jenniskens, Jean Paul Tacken
RKSV Meterik: Geert van Rens, Mariël Walraven
Johan vd Beuken, Mat van Rijswick
1.

Opening
De gasten worden verwelkomd. De agenda wordt vastgesteld conform het concept.

2.

In gesprek met muziekvereniging Concordia:
Muziek vereniging is een redelijk bloeiende vereniging met een grote leeftijdsrange (leden van
jong tot oud). De vereniging bestaat uit de fanfare en drumband. De drumband heeft
momenteel een groot aantal jonge leden. De aanwas van leden staat onder de druk met name
doordat het kinderaantal in Meterik is afgenomen. Daarnaast zijn er ook veel andere
keuzemogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
Door het grote verschil in leeftijd valt het niet altijd mee om het iedereen naar de zin te maken.
Door te werken met werkgroepen zijn we in staat om het vele werk te verdelen en zijn er ook
veel leden betrokken bij het reilen zeilen van de vereniging.
De opleiding van de jeugd is een dure aangelegenheid, de instructeurs zijn allen professionals
(zzp’ers). Om financieel alles rond te krijgen zijn de werkacties hard nodig.
Er zijn ook diverse muzikanten buiten Meterik lid. Zij doen ook mee met de diverse acties maar
hoeven niet aan te treden bij het uittrekken bij lokale gelegenheden.
Muziekvereniging Concordia gaat uit van eigen kracht, wil niet afhankelijk zijn van anderen en
streeft naar musiceren op een zo hoog mogelijk niveau waarbij beleving, plezier voorop staan.
De muziekvereniging is belangrijk in het dorp, is een culturele verbinder, is aanwezig bij
belangrijke gebeurtenissen.
Men is heel tevreden over de accommodatie. De ligging tov Horst is een pluspunt met name met
het oog op de toekomst.
Op 7 dec gaat de drumband op concours en in 2020 bestaat Concordia 100 jaar. In dit
jubileumjaar is er in sept. een reünie en komt er van 26 t/m 29 nov. weer een grote uitvoering in
de kerk. Diverse projectgroepen zijn al tijden druk bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Muziekvereniging Concordia is ook ontzettend blij met het speciaal voor het jubileum
gecomponeerde muziekwerk (een geschenk). De première van dit stuk wil men op een
bijzondere locatie doen en als het kan met aan aansprekende gast, korps.
In 2021 staat deelnemen aan het WMC op het programma.

3.
..

..

4.
..

Verslag van werkgroep sociaal:
De subsidie voor 2020 is aangevraagd. De subsidie voor 2019 was meer dan we gebruikt
hebben. Dit betekent dat we 30 % van het bedrag mogen houden en de rest 600,-- terug
moeten betalen.
De mantelzorgdag is geslaagd. In totaal waren er 56 personen aanwezig.
De voucher van € 500,-- + de bijdrage van de gemeente € 250,-- zijn voldoende om de kosten te
dekken.
Werkgroep Openbare ruimte
Met de bewoners van het Meteriks veld zijn diverse zaken besproken. De verrommeling bij het
appartementencomplex wordt aangepakt. Wonen Limburg houdt wekelijks controle met name
op het dumpen van aanval en slingeren van spullen.
Bij het voetpad naar de Schadijkerweg wordt verlichting gerealiseerd. Ook wordt op de diverse
plekken door de gemeente nieuw groen aangeplant.
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Centrumplan: er is een rondje gemaakt met de gemeente waarbij de ideeën van de werkgroep
zijn besproken. De wateroverlast wordt aangepakt met het realiseren van verdere
bouwplannen.
Zodra het concept klaar is komt er een presentatie voor de inwoners.

5.
..

Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
Bouwen Onder de Wieken (BOW):zaterdag 23 nov. is er overleg met de architect betreffende de
plannen en de wijze waarop dit willen gaan presenteren aan belangstellende. Zodra we
definitieve instemming hebben van het college plannen we een datum.
Misschien dat er in de toekomst de mogelijkheid komt dat er in het appartementencomplex ook
mogelijk is om ook langer te huren dan max. 2 jaar.

..

6.
..

..

..
7.
..

..

Werkgroep communicatie.
Jolanda is naar een workshop van Synthese geweest: krachtig besturen. De kracht hiervan was
dat hier mensen van verschillende organisaties aanwezig waren waardoor je leerde met een
andere blik te kijken.
Tijdens de redactiebijeenkomst van ’t Krèntje kwam aan de orde het verzekeren van de
bezorgers (vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente) en het werken met een
eigen budget om te kunnen reserveren.
Aandachtspunt blijft dat mailtjes soms met vertraging binnenkomen bij Frans en Ton.
Accommodatieplannen
Het college van B&W heeft het besluit genomen om sportpark de Vonkel een sporthal te
realiseren met sportvelden. De intensie is om hier ook de voetballers van America en Meterik
een plek te geven.
In America vindt men het lastig om de realiteit onder ogen te zien en voert emotie bij een
gedeelte van voetbalclub de boventoon. Dit is een kwestie voor de gemeente.
Zodra de gemeenteraad een standpunt heeft ingenomen agenderen we dit weer.

8.
..

Initiatief “Collectief isoleren en zonnepanelen”
We nodigen Piet Berden (collectief Norbertus parochie) uit voor de volgende vergadering 12
dec. om ons te informeren over de manier waarop zij het hebben aangepakt en wat alles precies
inhoudt. Hierna beslissen we of we hier initiatief nemen.

9.

Verslag van 17-10-2019
Dit wordt goedgekeurd.

10. Ingekomen en uitgaande stukken
Dorpsradenoverleg:
.. Het verslag heeft inmiddels iedereen. Het centrale punt was het kermisbeleid. De Mieterikse
Kermis was ook aanwezig (Wouter Hermans),zij gaven aan dat het een rare zaak was dat
sommige kleine dorpen zelf de broek moesten ophouden en dat anderen subsidie krijgen. De
kermissen in de grote dorpen Sevenum, Horst lopen goed voor de kermisexploitanten bij de
anderen is het geen vetpot. De kermissen die het anders aanpakken, gericht op dorpsfeest,
draaien goed.
.. Deze bijeenkomst was met name bedoeld om info op te halen voor het formuleren van een
nieuw kermisbeleid.
10. Actielijst
Is aangepast.
11. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting om 21.30 uur.
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