Dorpsraad Meterik
Wie zijn wij en waarom zijn we bij de Dorpsraad?
Mathieu Tacken; voorzitter, werkgroep Sociaal en projectgroep
Verkeer.
“Ik ben bij de dorpsraad omdat ik een bijdrage wil leveren om
wonen in Meterik voor iedereen aantrekkelijk te maken en
waarbij oog is voor elkaar.
Daarnaast vind ik het ook leuk en uitdagend werk en geeft het
mij een goed gevoel.”

Paul de Koning; vicevoorzitter en projectgroep Verkeer.
“Ik zit in de dorpsraad omdat ik graag op de hoogte ben
van wat er in Meterik gebeurd. Op die manier hoop ik te
kunnen helpen om het dorp mooier en beter te maken.”

Ton Hendriks; secretaris en werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
“Een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp is mijn
hoofdmotivatie om deel uit te maken van de dorpsraad. Het belangrijkste
thema is de laatste jaren ruimte zoeken voor woningbouw zodat
Meterikkers in Meterik kunnen blijven wonen. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat we verenigingen met raad en daad bijstaan waar dit nodig en
mogelijk is.
Momenteel ben ik ook coördinator van de 22 ZAP’ers (zwerfafvalprikkers)
die momenteel in Meterik actief zijn. Dit omdat ik me mateloos erger aan
de rotzooi dat her en der ligt.”

Martin van den Homberg; penningmeester.
“Ik zit bij de dorpsraad omdat ik een bijdrage wil leveren
aan de Meterikse samenleving en hierdoor tevens de
Meterikse bewoners goed te leren kennen.”

Jolanda van Helden; werkgroep Communicatie, werkgroep
Duurzaam Meterik en projectgroep Verkeer.
“Ik wil me graag ergens voor inzetten en via de dorpsraad
hoop ik op enige manier een steentje bij te dragen om de
belangen van de inwoners van Meterik te behartigen. De
afwisseling van de verschillende onderwerpen en thema’s
waarmee de dorpsraad bezig is, maakt het uitdagend. ”

Frans Janssen; werkgroep Openbare Ruimte, werkgroep Duurzaam
Meterik en projectgroep Verkeer.
“Ik ben lid geworden van de dorpsraad toen het uitzetten van de ommetjes
op de agenda kwam. Vanuit mijn interesse voor wandelen en natuur leek het
mij leuk om daar aan mee te werken. Ik ontdekte toen ook wat de dorpsraad
allemaal doet. De dorpsraad is een belangrijke schakel tussen inwoners en
gemeente en andere instanties als het gaat om de leefbaarheid. Het geeft mij
nog steeds veel voldoening om mee te kunnen werken aan behoud en
verbetering van een prettig leefklimaat in ons mooie Meterik.”

Karin Reijnders; werkgroep Communicatie en werkgroep
Duurzaam Meterik.
"Ik vind de leefbaarheid in Meterik belangrijk. Via de
Dorpsraad zet ik me daarvoor in. Het werk in de Dorpsraad
en haar werkgroepen is afwisselend en veelzijdig, wat het
ook interessant en leuk maakt."

Sjaak Jenniskens; adviseur Dorpsraad.
“Na jaren lid te zijn geweest van de dorpsraad. Bezoek ik de
dorpsraad vergaderingen nu om op de hoogte te zijn van wat
er leeft in het dorp, dit vind ik belangrijk om mijn werk als
raadslid goed te kunnen doen. Tevens doe ik klussen voor de
werkgroep groen.”

