Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 17-02-2022
Aanvang 19.30 uur

MFC

1.
-

Opening
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
MFC is voortaan de vast vergaderlocatie.

2.
-

Werkgroep Sociaal
verbinding met het Meteriks veld:
.. In sept. een kennismakingsdag/-avond organiseren met Meterik (ongeveer dezelfde opzet
als de kennismaking met de burgemeester).
.. Karin informeert bij ’t Krèntje of het mogelijk is om ruimte te krijgen waar nieuwkomers
zich voor kunnen stellen.
.. De fanfare heeft gevraagd of we mee willen werken aan de opening van het centrum. Dit
zou kunnen in het weekend voor de kermis of in mei. Frans/Mathieu zetten alles op een rij
en we komen in de vergadering van maart hierop terug.
De gesprekken bedoeld om boven water te krijgen welke voorzieningen/aanpassing in Meterik
nodig zijn om langer te kunnen wonen, leveren niet veel op. De bedoeling is nou om met het Zijactief en KBO in gesprek te gaan.
De werkgroep wil uitbreiden met mensen die geen zorgachtergrond hebben. Nu is men
voornamelijk bezig met senioren en is er geen zicht op de andere inwoners van Meterik.

-

-

3.
-

-

-

-

Werkgroep Openbare ruimte
trafohuisje: het realiseren van een informatieplek en mini-bieb wordt als meeste genoemd.
.. Mathieu zorgt voor een stukje in ’t Krèntje.
.. Ton neemt contact op met de gemeente om de mogelijkheden te bekijken.
.. Frans benadert Christian Keijsers om deel te nemen aan de te vormen werkgroep die dit
verder oppakt.
Zebrapad schadijkerweg ter hoogte van Meteriks veld wil de gemeente financieren uit het
budget Meteriks veld 2. De DR bekijkt of het bekostigd kan worden uit de prioriteitsgelden.
Frans informeert wat het kost.
Verfraaiing Centrum: na realisatie centrum worden de inwoners gevraagd naar ideeën.
bladkorven:
.. Frans overlegt met de buurt of er een alternatieve plek is voor de bladkorf bij de kerk.
.. De bladkorf Crommentuynstraat thv nr 12-14 dient verplaatst te worden. De gemeente is
verzocht om deze te verplaatsen naar de hoek Crommentuynstraat-Notermansstraat 9
Waar al een korf staat).
Tijdens de vergadering van 16 febr. is er een plan van aanpak gemaakt zodat voor iedereen
duidelijk is wanneer welke klus gedaan dient te worden.
De afrastering bij de zandberg moet voor juni gebeuren. De andere werkzaamheden kunnen in
de herfst.
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4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
BOW: de bouwhekken zijn geplaatst en na Carnaval wordt er gestart met de bouw.
Meteriks veld 2: Tijdens de informatieavond waren ruim 70 personen aanwezig. Hieruit blijkt dat
er veel belangstelling is om particulier te bouwen al dan niet als CPO project. De gemeente wil
meewerken aan het realiseren van CPO plannen. De uitgifte van andere gronden zal door een
andere organisatie worden gedaan.
Uit de enquête van de gemeente blijkt dat er minder behoefte is aan middenhuur woningen en
meer aan koopwoningen. Dit zal erin resulteren dat de gemeente de bouwkaders aanpast en dat
dit dan 30% sociale huur – 10% middenhuur – 60% koop(bouw) wordt.
De verwachting is dat in jan. 2023 het bestemmingsplan gereed is en dat dan met het bouwrijp
maken gestart kan worden. In maar-april zouden dan de eerste bouwactiviteiten kunnen
beginnen.

5.
-

Werkgroep Verkeer
Veilig op weg, zie mail van Mathieu van 17-02-2022: De werkgrp. concentreert zich nu vooral op
veiligheid en het aan de snelheid houden. Met name de eigen bewoners wordt nadrukkelijk
benaderd om zich aan de regels te houden. Hiernaast komen er diverse soorten
(gepersonaliseerde) borden en stickers om op bijv. vuilnisbakken te plakken. Jolanda maakt de
foto’s. De kinderen van de school wordt gevraagd om verkeersborden te maken (rij niet te
hard).
Ondernemers instrueren inmiddels het eigen personeel en de toeleveringsbedrijven om waar
mogelijk om te rijden en de snelheid in acht te nemen.
De gemeente is niet bereid om aanpassingen te doen aan de wegen of verkeersborden.
We denken allemaal na over een startactiviteit van de campagne.
Smiley moet er zijn als het centrum open gaat.
Momenteel is nog niet duidelijk of er een apart gesprek met de wethouder en ondernemers
plaatsvindt of dat dit gezamenlijk met de DR gebeurd.

-

6.
-

Werkgroep Duurzaamheid
Biomassacentrale: De DR ondertekent mede de brief van de wrkgrp Luchtkwaliteit.:
Er is bijeenkomst geweest van de voltallige werkgroep:
.. de wgrp isolatie is voortvarend aan de slag gegaan;
.. de wgrp zonnepanelen is nog zoekende, Frans heeft de plek van Mark Ramaekers
overgenomen;
- de geplande infomarkt in maart wordt gecanceld.

7.
-

Thema:
werkwijze evalueren dorpsvisie, dit thema wordt verplaatst naar de vergadering in maart
presenteren van de dorpsraad: in het ’t Krèntje komen wekelijks 2 pagina’s waarin de
werkgroepen zich voorstellen, aangeven wat hun werkzaamheden zijn en wat er gerealiseerd is.
Verder stelt iedereen zich voor volgens een format.

8.

Verslag van 20-01-2022 + actielijst (zie bijlage)
Wordt goedgekeurd.
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9.

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15-02-2022
Geen punten die besproken dienen te worden.

10. Kopij ’t Krèntje
wk1: voorstellen communicatie, agenda, info mv 2
wk2: balgooien, voorstellen dorpsraad, stukje Trafohuisje (Mathieu)
wk3: agenda voorstellen openbare ruimte, duofiets (Mathieu)
wk4: agenda + wkgr wonen
11. Rondvraag en sluiting
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. Einde vergadering 21.40

pagina 3 van 3

info@dorpsraadmeterik.nl

