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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 16 januari 2020. 

Aanvang 20.00 uur Locatie: café Os Kruuspunt 

Aanwezig: alle dorpsraadsleden 

 Ben Kleusken (vz VC Trivia), 8 inwoners, Piet Berden en Jan Brouwers (duurzaam 

Norberuswijk). 

 

1. Opening 

Mathieu opent de vergadering en heet de diverse gasten welkom.  

 
2. In gesprek met volleybalvereniging Trivia; 

.. De volleybalverenigingen uit Hegelsom (HVC) en Meterik (VCM) zijn in 2014 gestart met de 

samenwerking. Vanaf 2015 zijn er gezamenlijke teams gevormd, daar waar het een meerwaarde 

had. Volleybalvereniging Avoc America is in 2016 ingestapt. De verenigingen zijn zo langzaam 

naar een fusie toegegroeid. Bij de jeugd was het geen probleem, alleen het wennen (met name 

voor ouders) dat kinderen niet altijd met vriendje of vriendinnetje in een team stonden kostte 

wat tijd. De senioren zagen als snel in dat samenwerking meer mogelijkheden bood voor 

eenieder om op niveau te kunnen sporten.  

 De besturen van de 3 verenigingen stelden een werkgroep samen met de werknaam ‘de 

Driesprong’. Deze werkgroep ging aan de slag om diverse commissies in het leven te roepen die 

de fusie moesten voorbereiden. Zo kwamen er commissies voor: financiën, technisch beleid, 

bestuur en organisatie, wedstrijdorganisatie, communicatie & cultuur, materialencommissie. In 

totaal waren er een 50 mensen op de een of andere manier betrokken bij deze werkzaamheden. 

Doordat een groot gedeelte van de leden van de drie verenigingen met de fusie bezig waren 

groeide men langzaam naar de fusie toe. En op 28-06-2018 werd de fusie een feit. VC Trivia is 

een vereniging met 300 Leden. Naast het bestuur (5 personen) zijn er momenteel 70 leden die 

zitting hebben in een werkgroep of commissie.  

* Doordat er begonnen is met samen sporten (speelplezier) en daarna achter de schermen met 

veel mensen is samengewerkt (uit de drie verenigingen) kenden men elkaar is zijn de 

verenigingen min of meer naar elkaar, naar de fusie toegegroeid. 

* Naast deze fusie werkt VC Trivia ook nog samen met de volleybalverenigingen Athos (Sevenum) 

en Hovoc (Horst) om met de name de jeugd op niveau te kunnen laten sporten. 

* VC Trivia speelt momenteel op 6 locaties en zit met smart te wachten op een sporthal en staat 

positief tegenover het voorstel dat het college en wethouders gepresenteerd heeft om deze te 

realiseren op sportpark De Vonckel. Citaverde en de basisscholen van Hegelsom en Meterik 

gaan overdag gebruik maken van deze hal. 

 Voordat de gemeente met het accommodatiebeleid op de agenda had staan waren de gez. 

Volleybalverenigingen (dus voor de fusie), Oxalis en Citaverde een onderzoek gestart naar de 

haalbaarheid van een sporthal. Doordat de gemeente dit meenam in hun beleid is er met dit 

onderzoek niets meer gedaan. 

* De verenigingen is op vele manieren bezig om de begroting rond te krijgen. Enerzijds sponsoring 

anderzijds werken bij o.a. werken bij Toverland / Rowen Hèze / kermissen / prinsenrecepties. 

Verder staat er ook nog een aardbeienactie rond moederdag op de agenda. 

 Aan het begin van het seizoen krijgen de leden een lijst van de werkzaamheden-acties en dan 

kan men aangeven waar men aan mee wil werken (verplicht). 

* Hoewel momenteel alle posten zijn is het op niveau houden van het kader een voortdurend 

aandachtspunt. 
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* De gemeente heeft aangegeven dat er op korte termijn een sporthal komt waar VC Trivia 

terecht kan. In week 4 is er een overleg met de gemeente en de potentiële gebruikers. Hopelijk 

is er dan meer duidelijkheid. 

* VC Trivia is voorstander van een gezamenlijke sportaccommodatie voor het cluster America, 

Hegelsom, Meterik maar de prioriteit is de binnensportaccommodatie. 

* De dorpsraad ondersteunt het plan om de sporthal in Meterik te realiseren, al dan niet 

losgekoppeld van de buitensport.  

 

3. Initiatief “Collectief isoleren en zonnepanelen”, 21.00 uur 
 https://www.norbertuswijk.nl/samenduurzaam/ 

Namens Duurzaam Norbertuswijk kwamen Piet Berden en Jan Brouwers uitleg geven op welke 
wijze het project in de Norbertuswijs was ontstaan. 

- De werkgroep is bezig met duurzaamheid in de breedste zin van het woord “Samen Duurzaam”. 
Isoleren en zonnepanelen zijn onderdelen van het project waar men mee gestart is. 

** Op bovenstaande site staan alle stappen uitvoerig beschreven. Enkele aanbevelingen en 
opmerkingen staan hieronder opgesomd: 

* Laagdrempelig houden, iedereen moet begrijpen waar het over gaat. Dus zoveel mogelijk 
technische termen vermijden. 

* Zorg dat je alle inwoners bereikt, middels sociale media, publicaties en bijv. briefkaarten in de 
bus. 

* Zorg dat de mensen inzicht krijgen in hun energieverbruik en wat het oplevert als er 
maatregelen worden genomen (belangrijke motivatiefactor). 

* Als je het oppakt zorg dan voor voldoende mensen (deelnemers) die zitting nemen in de 
werkgroep(en). 

* Laat leveranciers een offerte maken van dezelfde woning zodat er goed vergeleken kan worden. 
* Laat mensen aangeven middels een woningschets waar hun belangstelling naar uitgaat: vloer 

isoleren, muur isoleren of zonnepanelen. 
* Als het van start gaat dan moet er in korte tijd veel gebeuren. 
* Bij de bespreking met de bedrijven waren steeds 2 mensen van de projectgroep aanwezig. 
* De adviezen van de werkgroepen moesten eensluidend zijn betreffende in zee gaan met een 

ondernemer. 
* De ondernemers moesten de bewoners ontzorgen, dus ook zorgen voor de paperassen 

betreffende de BTW compensatie. 
* De hulp van buurtkracht was met name betreffende het aanleveren van borden, posters en 

vanen. Helaas zijn zij niet meer gekoppeld aan Enexis en vragen ze nu een bedrag van € 15.000,-- 
voor advies en ondersteuning. 

* De gemeente is nog niet erg actief met ondersteuning. 
* Door het succes (120 deelnemers), komt er dit jaar een vervolg. Hiervoor hebben zich inmiddels 

20 deelnemers gemeld. 
 

4. Verslag van werkgroep sociaal: 

-- Er komen een 50-tal gesprekken met 65+. Er is een raamwerk voor deze gesprekken. Rond 

maart wordt gestart met de gesprekken. Mathieu stuurt de opzet naar de dr leden ter info. 

 

5. Werkgroep Openbare ruimte 

- Tijdens de informatieavond met de bewoners van het Meteriks veld waren ongeveer 30 

personen aanwezig om het groenplan te bespreken. Dit plan werd gepresenteerd door de 

gemeente. 

.. Aan de buitenring van de wijk liggen losse stukjes grond, de bewoners zouden deze graag 

beklinkerd hebben. Frans geeft dit door aan de gemeente. 
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- Voor het fiets-/wandelpad.is geld beschikbaar om hier een plan voor te maken en om in een 

later stadium te realiseren. De gemeente maakt de eerste opzet. 

- Het centrumplan krijgt nog enkele aanpassingen. 

* De bewoners van de Past. Notermanstraat geven aan dat door de wortelontwikkeling van de 

bomen er gevaarlijk situaties ontstaan, met name voor de ouderen. 

 

6. Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling 

- De gemeente is voornemens om het bestemmingsplan te wijziging zodat er bestemming wonen 

op komt te liggen. 

- Op 20 maart is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst op basisschool Onder de Wieken 

waarop de werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’ de plannen toelicht. Tevens wordt op deze 

avond de procedure betreffende deelname aan het project gepresenteerd. 

.. De procedure aanpak aanmelden levensloopbestendige woningen is vastgesteld en wordt als 

bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

 

7. Werkgroep communicatie. 

.. Geen punten. 

 

8. Verslag van 12-12-2019 en actielijst. 

 Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 

.. Ton kijkt na of alle stukken in dropbox staan. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 12 dec. 2020 

 Geen opmerkingen 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

1e wk: Mathieu, stukken over de individuele gesprekken door de werkgrp. sociaal met de 

ouderen in Meterik. 

2e wk: Frans, stukje over balgooien en aanmelden 

 Ton, stukje over Bouwen Onder de Wieken 

3e wk: Ton, algemeen stukje over duurzaamheid 

** Karin, Jolanda, Frans maken een discussiestuk betreffende duurzaamheid. 

4e wk: Ton/Mathieu agenda voor de vergadering van 20 mrt 

5e wk: nog geen invulling 

 
12. Rondvraag 
- Karin: Is het mogelijk om de viskraam terug te krijgen op het plein. 
 * Na realisering van het centrumplan wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn; 
- Mathieu: De kramen op de markt gebruiken de stroom van de kerk, hiervoor is nooit een 

rekening naar ondernemers gestuurd. De dorpsraad zou dit oppakken. 
 * De volgende dorpsraad bespreken we wat we hiermee doen: rekening sturen of ten 

laste brengen van de prioriteitsgelden. 
 Mathieu: Vraagt of iedereen het stukje betreffende accommodatie wil doorlezen en de 

opmerkingen wil doormailen zodat het de volgende vergadering ter bespreking 
voorligt. 
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