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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 21-01-2021 

Aanvang 20.00 Digitaal, techniek wordt verzorgd door Sjaak. 

 

 

1. Opening 

.. De vergadering begon iets later opstart omdat de techniek ons deels in de steek liet. 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- De drempel om de werkgroep te benaderen wordt kleiner, er komen steeds meer vragen voor 

hulp, ondersteuning of gewoon voor een gesprek. 

- Het jaarverslag wordt in het kort doorgenomen en gaat naar de gemeente ter verantwoording 

van de subsidiegelden. 

- Door corona liggen de activiteiten momenteel nog steeds stil. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- Het jaarverslag wordt kort doorgenomen. 

- Momenteel worden er digitale verkeerstellingen gehouden om een beeld te krijgen van het 

doorgaande verkeer in kern Meterik. De resultaten worden meegenomen in het overleg van de 

verkeersgroep. Frans wacht nog op een gesprek met de gemeentelijke verkeersdeskundige en 

met de instantie Veilig op weg. 

- Betreffende snelheid in het centrum wordt de mogelijkheid voor het opzetten van een 

campagne bekeken. 

- Start centrumplan staat gepland in week 11, tot op heden niets meer gehoord van de gemeente. 

Sjaak informeert naar de stand van zaken. 

- De dorpsraad ondersteunt het idee van Jolanda om in de kern feestverlichting te realiseren. 

.. Frans maakt hier melding van bij de gemeente zodat hier rekening mee gehouden kan worden 

bij de realisering van het centrumplan. 

.. Hier melding van maken bij de gemeente. 

.. Mathieu informeert het mfc en nodigt hen uit om mee te denken. 

.. Indien er een akkoord is van de gemeente schrijft de dorpsraad een prijsvraag uit: hoe zou de 

feestverlichting eruit moeten zien. 

.. Het plan wordt verder uitgewerkt door Jolanda, Frans, Mathieu en iemand van het mfc. 

- Wandel-fietspad staat op de planning van de gemeente, Sjaak informeert naar de voortgang. 

- NL doet wordt uitgesteld tot een latere datum. De omheining bij de zandberg dient zo spoedig 

mogelijk worden opgepakt.  

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Stand van zaken BOW: 

.. Door de coronamaatregelen wordt het overleg met de bouwers bemoeilijkt. De bijeenkomst 

waar informatie wordt gegeven over begrote kosten, welstand en stand van zaken aannemer is 

verplaatst naar 10 febr.  

.. De begeleidingsgroep is wel bijeengekomen om begrotingen van aannemers te vergelijken en 

om onduidelijkheden eruit te halen die teruggekoppeld worden naar de aannemer(s). Op 10 

febr. maakt de begeleidingsgroep aan de bouwers bekend welke aannemer de voorkeur geniet. 

- Wijziging bestemmingsplan staat in febr. op de agenda van de gemeenteraad. 

- Er wordt een overleg gepland met wethouder Tegels om de ontwikkelingen rondom de 

woonvisie Meterik te bespreken.  
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5. Werkgroep Communicatie. 

- Dropbox of mega: we gaan voorlopig door met dropbox omdat de werkgroep Wonen en 

dorpsontwikkeling hier niet langer gebruik van maakt. 

- Het jaarverslag moet nog gemaakt worden. 

- Duurzaam Meterik: de werkgrp. heeft een gesprek gehad met de gemeente. Het was een 

positief gesprek en zij willen graag met ons meedenken en waar nodig ondersteunen. De 

bedoeling is om de bijeenkomst met belangstellenden te verplaatsen naar maart-april. 

- Het informatieboekje is klaar. 

 

6. Verslag van 17-12-2020 en actielijst. 

 Het verslag wordt goedgekeurd en de actielijst geactualiseerd. 

 

7. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 18 dec. 2020 

 Ingekomen stukken: 

.. Fam. Teluy: snelheidsmaatregelen Speulhofsbaan. 

Tijdens de realisatie van de sporthal worden er ook aanpassingen gedaan aan het tracé 

Speulhofsbaan waarbij ook aandacht wordt besteed aan snelheidsremmers. 

.. Rick v. Rengs: actualisering van de verwijzingsborden in het centrum. 

Dit is een zaak van de gemeente en eigenaar van de onderneming of vereniging. Ton kaart dit 

aan bij de gemeente. 

.. Ouderraad bs Onder de Wieken: nieuwe locatie Sintermertenvuur. 

Iedereen denkt na over een mogelijke locatie. Dit punt wordt geagendeerd voor de febr. 

vergadering waar we de mogelijkheden inventariseren.  

 

8. Kopij ’t Krèntje 

 De komende weken worden de jaarverslagen in verkorte versie in ’t Krèntje geplaatst. Ze 

worden opgeleukt met foto’s 

 
9. Rondvraag en sluiting 
- Frans overlegt met JCM over het laten staan van de kerstbomen; 
- Frans: status van de sporthal? Sjaak informeert bij de gemeente. 
- Ton: Momenteel zijn er 13 inwoners die meedoen met de werkgrp Meterik Schoon. De eerste 

rondgang heeft geresulteerd in 12 volle vuilniszakken en een autoband. Vrijwilligers kunnen zich 
nog steeds aanmelden.  

- De financiële jaarverslagen 2019 en 2020 worden gecontroleerd zodra we weer bij elkaar mogen 
komen. 
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