Presentatie/informatieavond ontwerp nieuwe Centrumplan
De Werkgroep Openbare ruimte is al lang in gesprek met de gemeente om te komen tot een integraal
plan voor opwaardering van het dorpscentrum. Het is begonnen met het aankaarten van onder andere
overlast door omhoog geduwde trottoirtegels. Ook het waterprobleem in het centrum heeft steeds
centraal gestaan. Omdat ook de Sint Jansstraat dringend onderhoud nodig heeft en onder het eerste
stuk van de Speulhofsbaan de riolering vervangen zou moeten worden is het uitgegroeid tot een
integraal plan voor revitalisering van het dorpscentrum. Ook de verbouwing van het MFC speelt daarin
een rol. En niet te vergeten het parkeren in het centrum.
Er zijn al verschillende schetsen gemaakt die ook met diverse betrokkenen besproken zijn, om
wensen die er leven zoveel mogelijk in het plan te verwerken. Het gebied dat “op de schop” gaat
begint op de splitsing Sint Jansstraat/Donkstraat, en loopt door tot de splitsing Speulhofsbaan/Jan
Drabbelsstraat. Het kerkplein en het speeltuintje achter het MFC zijn ook opgenomen in het plan.
Het plan zit nog in de ontwerpfase en uiteindelijke realisatie zal mede afhangen van het kostenplaatje.
Het ontwerp dat er nu ligt is voldoende uitgewerkt om aan omwonenden en overige inwoners van
Meterik te presenteren.
Dat willen we doen op maandagavond 13 juli vanaf 19.00 uur in MFC De Meulewiek.
Omdat een grootschalige bijeenkomst op dit moment niet mogelijk is willen we de avond opdelen in
blokken van 30 minuten met een kleine ruimte er tussen voor wisseling van de groepen.
Blok 1 19.00-19.30 uur
Blok 2 19.40-20.10 uur
Blok 3 20.20-20.50 uur
Blok 4 21.00-21.30 uur
Aanmelden is verplicht via openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl
Bij aanmelding graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en gewenste tijd,
liefst ook met een 2e voorkeur.
Als de belangstelling te groot is krijgen bewoners van Sint Jansstraat, Speulhofsbaan en Jan
Drabbelsstraat die in het plangebied wonen voorrang.

