Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 26-11-2020.
Aanvang 20.00
Digitaal
Afw.: Martin had technische problemen.
1.

Opening
Fijn dat we digitaal kunnen vergaderen. Verzoek van Mathieu om afspraken voor een
bijeenkomst met de dorpsraad via de voorzitter of secretariaat te laten lopen. Hierdoor
voorkomen we over en weer appen.

2.

Verkeerssituatie in de kern.
Een drietal inwoners heeft een brief geschreven met het verzoek om de verkeersdrukte in het
centrum aan te pakken waarbij het vrachtverkeer nadrukkelijk wordt genoemd.
.. Inmiddels is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiging van de dorpsraad (Karin,
Frans). De briefschrijvers zijn al met alternatieve routes, deze dienen nog verder uitgewerkt te
worden.
.. De dorpsraad ondersteunt het initiatief en neemt met 2 leden (Frans, Paul) zitting in de
projectgroep. De dr is van mening dat deze projectgroep een brede samenstelling dient te
hebben, niet alleen inwoners van de St. Jansstraat en Crommentuynstr. en er dienen ook
ondernemers deel van uit te maken.
.. De dorpsraad vraagt de gemeente om gedurende 14 dagen een verkeerstelling te doen (medio
januari 2021. Frans vraagt dit aan en hij vraagt ook de cijfers van de oude telling op bij de
gemeente.
** Aandachtspunten vanuit de dorpsraad:
- geen verplaatsing van het probleem naar een andere straat of gebied;
- zorg voor een breed draagvlak bij de Meterikse (betrokken) inwoners;
- zorgvuldigheid staat voorop, dus ruimte voor inspraak;
3.

Werkgroep Sociaal
Corana zorgt ervoor dat er nauwelijks activiteiten zijn. Men zoekt naar alternatieven met name
om iets te doen rondom Kerst.

4.
-

Werkgroep Openbare ruimte.
Centrumplan, stand van zaken: de oude Linde voor Crommentuynstr. 18 en de zuileiken moeten
wijken omdat ze overlast gaan opleveren voor de verkeersveiligheid. Nieuwe aanplant komt in
de lijn van de nieuwe aanplant in de St. Jansstraat. Men is nog bezig met het bestek, beoogde
startdatum is wk. 11.
Spelen en parkeren in de Drabbelstraat: de resultaten van de enquête zijn verzonden naar de
gemeente waar deze verder worden bekeken. De gemeente is niet overtuigd van de noodzaak
en vraagt om harde gegevens. Mathieu neemt contact op met het MFC en vraagt hen met deze
gegevens te komen (data waarop behoefte is aan parkeerplaatsen). De gemeente is van mening
dat er in de omtrek van 200m van het MFC voldoende parkeerruimte is.
stand van zaken Wandel-fietspad: het plan is rond en moet nog een akkoord krijgen van B&W en
de raad, het budget is reeds beschikbaar gesteld. De planning is om dit in het voorjaar op te
starten.

-

-

-

-

Plèkske và geluk: de Zandberg is ons plèkske. De Zandberg wordt opgeknapt tijdens NL doet. Er
dient nog overleg met de eigenaren plaats te vinden. Frans pakt dit verder op. De subsidie van
NL Doet worden hiervoor ingezet.
Madou’s Buske heeft last gehad van de droogte en wordt bijgeplant.
Donksweide wordt begraasd en in het voorjaar worden de grote wilgen gesnoeid.
Meterik Schoon: er hebben zich 12 inwoners gemeld die mee aan willen pakken. Zodra het
mogelijk is wordt er een infomoment georganiseerd waarna men aan de slag kan. Ton zorgt voor
de planning en organisatie.
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4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW: De schetsontwerpen zijn klaar voor overleg met de gemeente. De kavels
zijn ingemeten door het kadaster en nu is men bezig om te komen tot een keuze van de
aannemer.

5.
-

Werkgroep Communicatie.
De aanvullingen/opmerkingen betreffende het informatieboekje worden naar Mathieu
gestuurd. Hij past waar nodig de inhoud aan. Hierna voert Karin de laatste controle uit.
Project duurzaamheid: momenteel wordt er geïnventariseerd bij de deelnemers naar welke
onderwerpen hun interesse uitgaat. Het voornemen is om voor het desbetreffende onderwerp
een deskundige uit te nodigen. Medio jan. 2021 wordt de 1e bijeenkomst georganiseerd.

-

6.
..
..

Verslag van 17-09-2020 en actielijst (zie bijlage)
Verslag wordt goedgekeurd.
Actiepunten:
Werven nieuwe dorpsraadsleden: voorstel Mathieu in jan./ febr. maakt iedereen een persoonlijk
verhaal over zijn/haar motivatie om lid te worden van de dorpsraad, betrokkenheid bij de
gemeenschap. Verder maken we een overzicht van de punten die gerealiseerd zijn waar we
mede aan hebben kunnen bijdragen. Mathieu zet zijn idee verder op mail. De werkgrp.
communicatie zet dit in om in een werkdocument. Het persoonlijk benaderen van mensen is de
andere manier om mensen erbij te betrekken.

7.
..

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 17 sept. (zie bijlage)
Verzoek café Kleuskens: dit verzoek parkeren we totdat er meer informatie is en we ook graag
willen weten wat het standpunt van de gemeente is. De secr. stuurt een antwoord naar café
Kleuskens.

8.
-

Kopij ’t Krèntje
wk 1 verslag
wk 2 stukje verkeer Frans
wk 2 agenda
wk 3 ???

9.
*

Rondvraag en sluiting
Hett raadsbesluit over de sporthal was nogal onduidelijk. De bedoeling is dat er minimaal een
sporthal van 3 velden komt.
Sjaak gaat erop uit om kerstbomen te kopen. Na Sint worden deze geplaatst.
Het multifunctioneelspeelveld wordt geplaatst bij de sporthal. Bij de gemeente moet
aangegeven worden dat hier ruimt voor gereserveerd moet worden. Sjaak geeft dit door aan de
Rabo ivm de subsidie die nog op de plank ligt en Ton zorgt voor een mail naar de gemeente.

*
*
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