Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 16-12– 2021
Aanvang 20.00 uur
afmelding: Paul, Karin. Sjaak

digitaal

1.

Opening
Er zijn geen aanvullingen op de agenda

2.
-

Werkgroep Sociaal
De gemeentelijke subsidie voor 2022 is binnen.
Voor de volgende vergaderen het thema “verbinden met nieuwe wijk(en)” agenderen. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe bewoners echt binding krijgen met het dorp.

3.
-

Werkgroep Openbare ruimte
De brievenbus bij de kerk is nog steeds dicht. Frans is drukdoende met PostNL om te regelen da
deze weer in gebruik kan worden genomen. Het blijft een lang verhaal te worden. De aanhouder
wint!
Voortgang wandel-fietspad: in maart komt de brug, het pad is misschien eerder klaar.
De 3 banken die op het kerkplein stonden konden niet worden terug geplaatst. Alternatieven
zijn: een plek in de Donksweide en de top van de zandberg.
Martin maakt zich zorgen over de platanen op het plein. Hij vreest dat grotere auto’s de kroon
beschadigen. Dit wordt gemonitord.
De werkzaamheden in centrum gaan volgens plan.
De gemeente vindt het prima dat de werkgroep met de gemeente meedenkt over de
herinrichting van de Kabroekse beek. Aanspreekpunt is Bas van Lisdonk.
Wat te doen met het trafohuisje bij de kerk (zie mail van Bart van Rijn) wordt geagendeerd voor
de januari vergadering. Mathieu maakt een stukje voor ’t Krèntje om ideeën op te halen bij
inwoners.
Er staat een oud fietsenrek met fietsen bij de kerk. Het zou fijn zijn als dit zou verdwijnen. Frans
is de eigenaar(s) aan het opsporen.
Wat gaat er gebeuren met het terras van ’t Hukske, voor evt. aanpassingen. Mathieu probeert
dit te achterhalen. Graag zsm info.

-

-

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
bow, stand van zaken: het is wachten op de omgevingsvergunning
ontwikkeling Meteriks veld 2: momenteel wordt de interesse gepolst bij de Meterikse inwoners.
De bedoeling is om hierna een informatieavond te organiseren.

5.
-

Werkgroep Verkeer
Er komt een gesprek met de wethouder, medio januari.
In jan. worden de gesprekken met de ondernemers weer opgepakt.
Het voorstel van Mathieu (Meterikse verkeersdeelnemers bewust te maken te maken van de
snelheid in het verkeer) wordt opgepakt met het project Veilig op weg.
Mathieu om als DR mee te denken over andere ideeën om snelheid in het verkeer aan te
pakken.

-
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6.
7.
-

Werkgroep Duurzaamheid
Er zijn 2 werkgroepen aan de slag: isolatie en zonnepanelen. Medio januari komt er een
tussentijdse evaluatie.
Er komt regelmatig een art. in ’t Krèntje.
Thema: Evalueren dorpsvisie
De opzet van Mathieu is akkoord. Iedereen stuurt zijn/haar evaluatie naar Ton, Hij verwerkt tot
een document dat de volgende vergadering besproken wordt.
Momenteel wonen er een aantal Poolse arbeidsmigranten en in de toekomst neemt dit toe. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat zij integreren in ons dorp? De volgende acties worden
ondernomen:
.. informeren naar het aantal Poolse arbeidsmigranten in Meterik bij de gemeente (Ton);
.. Ton nodigt Krystyna Rudziewicz uit om ons tips te geven;
.. De Poolse winkel vragen om zich voor te stellen in ’t Krèntje (wie pakt dit op?)

8.

Verslag van 21-10-2021 + actielijst (zie bijlage)
Rondvraag over de organisatie van het balgooien is aangepast in: Frans heeft aan het
Boerenbruiloftcomite en JCM gevraagd of een van hen de organisatie van het balgooien wil
overnemen.

9.
-

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 16-11-09-2021 (zie bijlage)
Er is een brf van de werkgroep Luchtkwaliteit Horst binnengekomen. Mathieu neemt contact op
met de dorpsraad Horst (Peter Strijbosch) om te informeren welke reactie zij geven. Doordat er
officieel nog geen aanvraag is voor het realiseren van een biomassacentrale is het lastig om
hierop te reageren.

10.
-

Kopij ’t Krèntje
wk 1 trafohuisje Mathieu
wk 1 Verslag / kerstgroeten
wk 3 werkzaamheden Centrum/ Frans / nieuwjaarswens/ duurzaamheid
wk 4 evt. werkgroep wonen./ Agenda
wk 5 agenda

11. Rondvraag en sluiting (21.45)
Martin: de rekeningen van de werkgroepen worden per werkgroep in dropbox gezet.
Het is mogelijk om voortaan in het MFC te vergaderen. Ton neemt contact op met Ger Kleuskens
om hem te informeren.
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