Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 21 – 10 – 2021
Aanvang 20.00

Café Kleuskens

1.

Opening

2.
-

-

Werkgroep Sociaal
Subsidieaanvraag voor de werkgroep is aangevraagd. Voucher van € 500,-- voor de
mantelzorgdag is reeds toegekend.
In mei-juni 2022 wordt wederom een dag voor alle vrijwilligers georganiseerd. Frans en Ton
Pakken dit op, ideeën zijn van harte welkom.
Film ‘Wei’ werd bezocht door een 15-tal bezoekers.
Burgerschapsuren maken door lln. van het Dendron College (post 2021136). Mathieu geeft aan
het Dendron door dat het mogelijkheden zijn bij de werkgrp. sociaal en bij het onderhoud van
de Donksweide.
Impuls voor zorgzame gemeenschappen (post 2021140): aanvraag voor een duofiets doen.

3.
-

Werkgroep Openbare ruimte:
Onderhoud Donksweide moet nog gebeuren.
Wandel- fietspad is vertraagd omdat het Waterschap nog niet alle materialen heeft.
Overleg met de gemeente betreffende centrumplan loopt nu zoals het moet.

4.
**

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Jeroen Helden, Dave Wijnands en Giel Smulders zijn aangesloten bij de werkgroep.
Woningbouw:
De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd die op korte termijn met de
gemeente worden besproken (zie verslag d.d. 211013).
De werkgroep maakt afspraken met de gemeente betreffende de communicatie naar alle
inwoners van Meterik.
Uit navraag blijkt dat veel jongeren tussen de 20 – 30 de enquête gemist hebben.
Stand van zaken BOW
Door vertraging in de procedures en vertraging het in het bouwrijp maken ligt alles achter op
het schema. Waarschijnlijk zal pas in jan. 22 met de bouw worden begonnen.
Inmiddels heeft de aannemer individuele gesprekken gevoerd met de bouwers.
Binnenkort wordt de grondoverdracht met de gemeente bij de notaris geregeld.
Bouwrijp van de grond is half december. Aanvang bouw jan. 2022.
Er wordt een afspraak met de gemeente gemaakt.

-

**
**
**
**
**
**
**
5.
-

Werkgroep Verkeer
De enquête wordt uitgewerkt voor publicatie en daarna geplaatst in het centrum.
2 nov. is er een vervolggesprek met de gemeente betreffende oplossingen op korte termijn.
Er wordt een overleg met de Meterikse bedrijven gepland op korte termijn. Mathieu neemt
contact op met Sander Tacken om dit verder te organiseren. Datum volgt..
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6.
-

Werkgroep Duurzaamheid
Er zijn projectgroepjes gevormd voor zonnepanelen en isoleren. In de volgende vergadering
wordt de def. samenstelling en werkwijze bekend gemaakt.

7.
-

Thema: actiepunt 145 Evalueren dorpsvisie (zie bijlage)
Iedereen neemt de dorpsvisie goed door. Kijkt wat we gedaan en bereikt hebben, verder
aangeven wat er nog te doen is en ook op thema’s aangeven wat aangevuld moet worden. De
leden van de werkgroepen kijken ook welke onderdelen bij hun werkgrp past. Onderwerpen die
nog relevant zijn worden opgenomen in de (meer)jarenplanning met bijbehorende begroting.
Zijn er aanvullingen nodig die niet in de huidige structuur aanbod komen?
De huidige visie (structuur) vormt de basis om te komen tot een nieuwe visie die in dec. 2022
gereed moet zijn.
In de novembervergadering de werkwijze concretiseren.

-

8. Verslag van 21-09-2021 + actielijst (zie bijlage)
Nav: red. ’t Krèntje wil een nieuwe redactie samenstellen. Noa Kleuskens wordt benaderd om ook
een bijdrage te leveren.
’t Krèntje is akkoord met de voorgestelde werkwijze betreffende begrotingsafspraken.
** Karin verfijnt de opzet financiële kader.
9.
-

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 12-09-2021
Martin, Mathieu, Sjaak gaan naar de dorpsdialoog toetsingskader subsidies.
Concept vergaderschema 2022 wordt goedgekeurd.

10.
-

Kopij ’t Krèntje
wk 1 verslag / dorpsverbinders / verkeer/ update centrum
wk 2 bow / duurzaam Meterik
wk 3 update centrum + agenda
wk 4 agenda nogmaals

11. Rondvraag en sluiting
Visie Kabroekse beek: wordt geagendeerd voor de novembervergadering.
Plan voor het huisvesten van scharrelvarkens aan de Crommentuynstraat: er is een hoorzitting
geweest waar de buurt haar verhaal heeft kunnen doen, de uitspraak volgt nog.
Op rekeningen dient voortaan te worden aangegeven van welke werkgroep deze afkomstig is.
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