Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 15-04-2021
Aanvang 20.00
Digitaal, techniek wordt verzorgd door Sjaak.
1.
..

Opening
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2.
-

Werkgroep Sociaal
In ’t Krèntje van 15 april is er uitnodiging gedaan voor een bijeenkomst Jeugd en depressie in
deze coronatijd. Deze zal waarschijnlijk half mei plaatsvinden. Van de aangeschreven
verenigingen heeft zich tot op heden Jong Nederland gemeld.

3.
*

Werkgroep Openbare ruimte
Verkeer in Meterik:
De initiatiefnemers van de werkgroep blijven hameren op het weren van vrachtverkeer. De
dorpsraad wil geen verbod maar sturend werken waar mogelijk.
Frans zet het standpunt van de dorpsraad met argumentatie op papier en dit wordt naar de
leden van de werkgroep gestuurd.
We hopen dat er in mei fysiek overleg mogelijk is waarvoor ook de nieuwe verkeerskundige van
de gemeente wordt uitgenodigd. In het GVVP wordt gekeken wat de status van de weginrichting
Crommentuynstraat is. Verder zijn dan ook de nieuwe gegevens van de verkeerstellingen
bekend.
1 Mei vinden er vervolgwerkzaamheden plaats in Donksweide en Madousbosje.
Op 6 mei vindt wordt er een officiële onthulling plaatsing van het bord rookvrije speelplaats.
Vanaf dat moment zijn alle speelplekken in Meterik rookvrij. Jolanda zorgt voor de foto’s. Ton
informeert bij de school of zij een rookvrije speelplaats willen hebben.
De dorpsraad heeft haar medewerking toegezegd aan het preventieakkoord (rookvrije openbare
ruimtes is hier onderdeel van). De dorpsverbinders wordt gevraagd om dit volgen/op te pakken
omdat er veel aandachtspunten instaan die raakvlak hebben met hun activiteiten.

..
..

-

-

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW:
De gemeenteraad geeft nog geen goedkeuring aan de wijziging van het bestemmingsplan.
Omdat het een inbreidingsplan wordt op een locatie waar max. 8 woningen kunnen worden
gebouwd, vindt men dat het te duur wordt voor de gemeente.

5.
-

Werkgroep Duurzaamheid;
iedere 2 weken overleg in klein comité (Ingrid is erbij aangesloten);
projectplan komt eraan

6.
-

Verslag van 18-03-2021 + actielijst
Verslag wordt goedgekeurd.
Exploitatieoverzicht werkgroep groen wordt kort bekeken. In de meivergadering bespreken we
dit verder evenals het planmatig werken van de werkgroepen.
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7.
-

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15-03-2021.
Ton informeert bij ouderraad of er nog financiële ondersteuning is bij de W3D activiteiten.

8.
-

Kopij ’t Krèntje
wk 16: verslag vergadering / voortgang BOW
wk 17: stukje sociaal, jeugd en depressiebijeenkomst /duurzaamheid
wk 19: Agenda / duurzaamheid / stukje rookvrije speeltuinen
wk 20: rookvrije speeltuinen / duurzaamheid

9.
..

Rondvraag en sluiting
hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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