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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 20-01-2022  

Aanvang 19.30 uur  OdW 

 

1. Opening 

 Er zijn geen aanvullingen op de agenda 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- Verbinden met en in de nieuwe wijk(en) (hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe inwoners 

echt binding krijgen met elkaar en met het dorp.) 

 Onderstaande ideeën passeerden de revue: 

.. ken je buurman, vrijwillig deelname, soort van smoelenboek 

.. burendag oppakken/ dorpsbrunch 

.. uitnodigen voor activiteiten 

.. kermisgroep erbij betrekken 

.. heemkunde erbij betrekken 

.. met QR code een digitale toer door Meterik → zie Horster Landschap 

.. een aantal keren per jaar een introductieprogramma, met verhalenverteller 

➔ Mathieu overlegt ook met de dorpsverbinders 

➔ Ton overlegt met de buurt / Dave Baltussen / binnen werkgroep wonen 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- trafohuisje bij de kerk (zie mail met ideeën) 

 Gezien de hoeveel reacties met goede ideeën wil de dorpsraad het trafohuisje behouden, indien 

dit haalbaar is. Mathieu maakt brengt de lijst met suggesties terug tot 3 à 4 concrete ideeën die 

we de volgende dorpsraadsvergadering bespreken. 

- De bewoners van Crommentuynstraat 12 en 14 hebben tijdig aangegeven dat de bladkorf niet 

goed staat (gedeeltelijk voor de poort van nr. 14). De gemeente is vergeten dit met de juiste 

afdeling te communiceren. Ton overlegt met de bewoners welke oplossing mogelijk is. 

- De aanleg van het wandel-fietspad is gestart. 

- Het centrumplan lijkt vertraging op te lopen omdat er op het gedeelte Speulhofsbaan de 

bronbemaling meer tijd gaat kosten. 

- De dr wil de centrumbanken herplaatsen tussen de kerk en platanen, dit stukje dient evt. 

beklinkerd te worden. Mathieu overlegt dit met het kerkbestuur waarbij Frans en Sjaak 

aansluiten. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- bow, stand van zaken: in wk 7 wordt gestart met de bouwactiviteiten.  

- ontwikkeling Meteriks veld 2: inmiddels zijn er een 60 tal reacties binnen voor verdere info. De 

werkgroep is bezig met organiseren van een informatieavond. 

 

5. Werkgroep Verkeer 

Er is een gesprek geweest met de wethouder en verkeersambtenaren. Hoewel het een goed 

gesprek is geweest heeft het niet het gewenste resultaat opgeleverd.  

.. De gemeente geeft aan dat het verkeersprobleem in alle dorpen speelt en dat de metingen 

aangeven dat er grote knelpunten zijn dan in Meterik. 

.. Maatregelen nemen om vrachtverkeer te weren komt er niet, de gemeente wil met de dr 

meedenken over alternatieve routes.  
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.. De gemeente heeft gevraagd om bij de bedrijven de rijroutes te inventariseren en met deze 

gegevens alternatieve routes uit te werken. De dr is van mening dat er al het een en ander is 

opgepakt en dat de ondernemers ook bezig zijn om het aankomend en vertrekkend vervoer te 

sturen waar mogelijk. Daarom wordt dit meegenomen in het overleg met de ondernemers in 

okt. Mathieu koppelt dit terug naar de gemeente en Ton plant een datum. 

.. Er komt een zebrapad bij de oversteek Crommentuynstraat-Notermanstr. en bij de oversteek 

Schadijkerweg/Rect. de Fauwestr. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- De werkgroepen zijn nog zoekende hoe te handelen. 

- Inmiddels zijn er 30 aanvragen vanuit Meterik voor een EPA-advies. 

 

7. Thema:  

- De evaluatie van de dorpsvisie wordt geagendeerd voor de volgende vergadering omdat nog 

niet iedereen zijn of haar persoonlijke evaluatie heeft teruggekoppeld. 

- Werven nieuwe leden: de kartrekker per werkgroep stelt zich voor waarbij ook de 

werkzaamheden vermeld worden (Karin/Jolanda/ Mathieu maken een format). 

- Het format van de begroting werkgroepen is goed gekeurd. 

 

8. Verslag van 16-12-2021 + actielijst 

 Het verslag wordt goed gekeurd en de actielijst bijgewerkt. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 16-12-2021 Ingekomen  

- Frans neemt contact op met de gemeente om een lantaarnpaal te plaatsen bij de nieuwe 

camperplaats aan de Bergsteeg, zie ingekomen stuk 2022004- 

- Er was geen uitgaande post 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

Wk 1: verslag (T), planning fietspad (F), parkeren op de St. Jansstraatst (F), trafohuisje reactie (T) 

Wk 2: art. dorpsraad (M), update centrumplan (F) 

Wk 3: agenda (T), art dorpsraad, afvalapp.+ groenbakken(T) 

Wk 4: art. dorpsraad(T)  

 
11. Rondvraag en sluiting 
 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
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