Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 20 februari 2020.
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Biljartruimte MFC ‘de Meulewiek”
1.

Opening
Gasten: RKSV Meterik: Geert van Rens, Marièl Walraven, Mark Litjens; Korfbalvereniging Oxalis:
Marieke van Asten, Yvonne Swinkels, Chantal van den Homberg; Jan Steeghs, Jac Tacken.
Afm.: Karin Reijnders

2.

In gesprek met Oxalis
SV Oxalis was vertegenwoordigd door de bestuursleden: Marieke van Asten, Yvonne Swinkels en
Chantal van Homberg.
SV Oxalis, opgericht op 1 juli 2014, is ontstaan uit een fusie van de korfbalverenigingen Erica uit
America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en Wittenhorst uit Horst. Deze vier
verenigingen, die allen uit jarenlange ervaring kunnen putten, hebben met vooruitziende blik hun
krachten gebundeld in de nieuwe vereniging SV Oxalis. SV Oxalis is een jonge, ambitieuze
vereniging waar sport en spel samengaan, zowel op recreatief als wedstrijdniveau.
De afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in de fusie en het zoeken naar een geschikte
speellocatie. Door een goede communicatie binnen de afzonderlijke verenigingen en doordat de
neuzen van deze verenigingen dezelfde kant op stonden is de fusie soepel verlopen. Iedereen zag
in dat dit noodzakelijk was om in de toekomst te kunnen blijven korfballen in deze dorpen.
De locatie was aanvankelijk een struikelblok. Geluk bij een ongeluk was dat er geen geschikte
locatie voorhanden was waardoor er 2 jaar uitgeweken moest worden naar het
scheidsrechtersterrein in Horst. Dit gaf de ruimte om in overleg met de gemeente te zoeken naar
een goede locatie en het gaf ook de ruimte om alle leden mee te nemen in de locatiekeuze.
Binnenkort wordt de accommodatie in Hegelsom officieel geopend.
De accommodatie wordt van de gemeente gehuurd waarbij de voetbalclub zorgt voor het
onderhoud van de kleedlokalen en Oxalis zorgt voor het onderhoud van de eigen sportvelden.
Voor dit onderhoud krijgt men een vergoeding.
De binnenkompetitie en de zaaltraining wordt afgewerkt in de Kruisweide in Sevenum. Een
nieuwe sporthal in Meterik wordt toegejuicht.
Momenteel telt de vereniging rond de 275 leden, dit aantal is de laatste jaren stabiel gebleven. Nu
is de tijd gekomen om meer aandacht te besteden aan de prestatielijn binnen de vereniging.
Momenteel wordt er gewerkt aan een technisch beleidsplan en aan de opleiding van eigen leden
voor het technisch kader.
De vereniging is financieel gezond. Oxalis heeft ervoor gekozen om de fondswervingsacties in de
dorpen te handhaven. Enerzijds voor de herkenbaarheid en anderzijds voor de opbrengsten.
Het krijgen van voldoende vrijwilligers en kader kost (net als bij de meeste verenigingen) veel
energie. Daarnaast is een veilige fietsroute een punt van aandacht. De jeugd tot 12 jaar wordt
meestal gebracht, de oudere jeugd en senioren komen zelfstandig naar het sportpark of –hal.
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3.

Visie op accommodatiebeleid.
Tijdens de vergadering werd de laatste stand van zaken ingebracht door Geert van Rens. De
besturen van beide voetbalverenigingen waren het eens op het accommodatieplan. Helaas werd
het bestuur van America hierin niet gesteund door een gedeelte van de leden. Dit heeft ertoe
geleid dat de standpunten momenteel totaal verschillend zijn. Het resultaat is dat bureau
Kragten alle feiten en mogelijkheden op een rijtje gaat zetten. En hierbij ook gaat functioneren
als een mediator. Medio mei moet Kragten het resultaat van de werkzaamheden presenteren.
Dit is ook het moment om het dan verder op te pakken, dit wordt dan de vergadering in juni.
Hierna werd het praatpapier van Mathieu doorgenomen evenals de opmerkingen die erbij
geplaats waren. Het bleek dat deze opmerkingen niet op feiten berusten maar op aannames van
horen zeggen. Deze opmerkingen worden niet meegenomen in het visiedocument dat door
Mathieu wordt aangepast.
Wij richten ons voorlopig op een snelle realisatie van een sporthal in Meterik.

4.

Werkgroep Sociaal
Het format voor de interviews met de Meterikse senioren is rondgemaild. Dit behoeft geen
verdere toelichting.

5.

Werkgroep Openbare ruimte
Aan de orde zijn geweest:
aanplant Meteriks veld / trottoirs ipv groen: de bewoners hebben aangegeven graag trottoirs
aan de buitenrand te hebben ipv groen. Deze vraag is bij de gemeente neergelegd.
Aan het centrumplan wordt de laatste hand gelegd door de gemeente.
Bij de gemeente ligt het verzoek om ook een vergoeding te krijgen voor het onderhoud van
Donksweide en Madousbosje.
De fiets-wandelpad wordt opgepakt door de gemeente.
Het mfc begint half maart met de verbouwing.
Bij het Enixisgebouw zijn nieuwe struikjes aangeplant.
Binnenkort is er een overleg met de gehele werkgroep waarbij oa het centrumplan besproken
wordt.

..
..
..
..
..
..
..

6.
..

Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
De procedure aanmelden levensloopbestendige woningen is vastgesteld (zie bijlage).

7.. Werkgroep communicatie.
.. Geen informatie.
8.
..

Stroomverbruik marktkramen (Mathieu)
De marktkooplui betalen standgeld en kosten voor de stroom aan de gemeente. Dus rekening
stroomverbruik naar de gemeente. Mathieu en Sjaak pakken dit op.

9.

Verslag van 16-01-2020 en actielijst
Verslag is goedgekeurd en actielijst bijgewerkt.
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10. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 12 dec. 2020
2003 Gez. Jeugdverenigingen
verslag overleg van 11-12-2019
2004 Gemeente
uitnodiging start taalakkoord
2005 Gemeente
beschikbare vogelhuisjes
2006 Gemeente
reservering voor multi functioneel
speelveld
2007 Frans Janssen
antw. Naar gemeente
2008 toeristisch platform
vraag om adressen toeristische
ondernemers
2009 Frans Janssen
aanmelden balgooien 't Krèntje
2010 Oxalis
aanmelding in gesprek met…
2011 Speeltuinwerk Limburg
nieuwsbrief
2012 Martin
overzicht prioriteitsgelden
2013 JCM
uitnodiging prinsenreceptie
2014 BB comité
uitnodiging receptie
2015 Natuur en Milieufederatie
gratis waterwandeling te boeken
10. Kopij ’t Krèntje
Wk 1:
wgrp sociaal →Mathieu
aankondiging balgooien → Frans
Wk 2:
verslag vergadering → Karin/Jolanda
informatieavond BOW → Ton
Wk 3:
agenda →Ton/Mathieu
Wk 4:
BOW reminder → Ton
11. Rondvraag en sluiting
Paul: op verschillende plekken zijn de straatnaamborden heel vies, wie verzorgt dit?
Waarschijnlijk niemand, iets op als dorpsraad op te maken… Meterik School?
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