Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 17 januari 2019.
Aanvang 20.00 uur
Locatie café 't Hukske
Alle leden aanwezig / Gast Christiaan Teluy
1

Opening
Agenda punt 6 wordt naar voren geschoven.

2

Werkgroep sociaal
- De proef met eenmaal per maand een warme maaltijd te organiseren is een succes en wordt voortgezet;
- Zodra het informatieboekje klaar is wordt dit verspreid onder alle adressen in Meterik. Hierna wordt dit
voortaan bij nieuwe bewoners aangeboden door de dorpsverbinders.
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Werkgroep Openbare ruimte
- Herplant Madousbosje wordt eind februari begin maart opgepakt. Er wordt bekeken of dit in samenwerking
met de basisschool kan in het kader van boomplantdag.
Voor die tijd wordt het terrein nog opgeruimd;
- De werkgroep onderzoekt of het mogelijk is om enkele fitnesstoestellen te plaatsen;
- Inventarisatie van natuurhistorische kenmerken in het landschap wordt opgepakt in samenwerking met de
heemkundevereniging;
- Frans maakt samen met Mark Janssen een afspraak met de gemeente betreffende het onderhoud van
speeltoestellen;
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Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
- Er is een goede respons op de enquête, in de leeftijdsgroep 30 -40 / 40 -50 zijn nog enkele reacties nodig
om het doel om minimaal 30 reacties per leeftijdscategorie te realiseren;
- De kadastrale grenzen van de basisschool zijn vastgelegd waarbij rekening is gehouden met een evt.
uitbreiding in de toekomst;
- De werkgroep heeft aantal schetsen gemaakt om te kijken wat eventueel mogelijk is. Nu aan de slag met de
gemeente om plannen te gaan maken;
- De werkgrp gaat ook aan de slag met de gemeente om locatie(s) te bepalen waar we verder kunnen met
woningbouw;
- Waar mogelijk ondersteunt de werkgrp. particulier initiatief;
- We constateren dat er op enkele grote particuliere bouwpercelen (ruimte voor ruimte percelen) weinig
activiteit is. Momenteel is het niet mogelijk om op deze percelen meerdere woningen (tweekappers ed.) te
realiseren;
- Er wordt een overleg gepland met dorpsraad America en Hegelsom betreffende het aanbod huurwoningen
in de dorpen. Dit onderwerp wordt ook ingebracht tijdens het dorpsradenoverleg;
- Uit overleg met de gemeente blijkt dat zij heil zien in het realiseren van het wandel-, fietspad. Dit wordt ook
meegenomen in het overleg.
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Werkgroep communicatie
- De site heeft nu zijn definitieve lay out. Met Jan Laurijsse wordt dit kortgesloten en wordt een maand de
huidige site vervangen;
- Het dorpsinformatieboekje
.. wordt door Mathieu aangepast. Hierna volgt een controle op tekstuele en spelfouten waarna het naar de
drukker kan;
.. Het boekje wordt uitgevoerd op A5 formaat;
.. De kosten voor het informatieboekje worden vergoed uit het budget van de dorpsraad (prioriteitsgelden)
- De privacyverklaring wordt goedgekeurd;
- De contactpersonen van de werkgroepen zorgen ervoor dat de def. versie van hun redactioneel stuk voor 25
febr. bij Karin is aangeleverd;
- Introductiefilm over het dorp: iedereen geeft de opmerkingen persoonlijk aan de wgrp. door;
.. De kosten hiervan komen ook ten laste van de prioriteitsgelden.
.. De fanfare wordt ook gevraagd naar een reactie betreffende de opname die van hen is gemaakt.
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- Jolande verzorgt een overzicht met de actuele mailadressen van de werkgroepen. In
september monitoren we de gang van zaken.
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Ingebrachte onderwerpen
- Snelheid verkeer op de Speulhofsbaan.
Christiaan Teluy geeft aan dat de snelheid op de Speulhofsbaan, in de 30 km zone, veel te hoog is. Men
schrikt als men de verkeersdrempelremmer ziet. Dit zijn personenauto’s en vrachtverkeer. Ook veel mensen
uit het dorp zelf. Hij vraagt zich af of de drempel wel op de goede plaats ligt. Tevens geeft hij aan dat hij
spreekt namens meerdere buurtbewoners.
.. Er wordt contact opgenomen met de gemeente door Frans en Sjaak waarbij de mogelijke oplossingen ook
worden aangekaart:
0 plaatsen van een Smiley
0 een extra verkeersdrempel plaatsen ter hoogte van het kombord, waar nu de 30 km markering is
0 fietssuggestiestrook doortrekken tot over de brug
0 zigzag markeringslijnen aanbrengen
- In september monitoren we de situatie.
- Problemen rondom Rotven nav mailtje
.. bij controle bleek dat de rommel was opgeruimd en het gebied er vrij netjes uitzag.
.. dit wordt teruggekoppeld naar inzender waarbij wordt aangegeven dat leden van dorpsraad regelmatig
inspecteren (een rondje maken).
.. Mathieu koppelt dit terug.
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Multifunctioneel speelveld
- We wachten de plannen van het accommodatiebeleid van de gemeente af. Misschien is het mogelijk om dit
speelveld te koppelen aan de realisatie van de sportaccommodatie.
- Mathieu stelt het Maashorstfonds hiervan in kennis middels een brief namens de dorpsraad.

9

Voorstel vergaderplanning.
We gaan door op de ingeslagen weg. Indien er een actueel thema is dat interessant is voor een groter publiek
dan wordt hier ruim de tijd voor uitgetrokken. Tevens wordt dit tijdig kenbaar gemaakt via de media.

10 Verslag d.d. 13-12-2018
Het verslag wordt zonder aanvullingen goedgekeurd
11 publicaties Krèntje
verslag week 4 (K)/ balgooien week 5 (F) / bijdrage expositie de Locht in het kader van 800 jr Horst, week 6 (F) /
agenda dorpsraadsvergadering van 21 febr., week 7 (K)
12 Actiepunten
punt 9: Ton plant een overleg met de vz van de dorpsraden America en Hegelsom betreffende huurwoningen;
punt 25: iedere werkgrp. zorgt ervoor dat het def. stuk voor 1 febr. bij Karin is ingeleverd;
punt. 34: Ton bespreekt met Monique de ontwikkelingen (zie notulen)
punt 38: we informeren per werkgroep hoeveel mensen er betrokken zijn. Volgende vergadering gereed.
Frans en Ton nemen de organisatie op zich. Voorgestelde datum 21 sept. ‘Burendag’
punt 39: Eventueel inbrengen huurwoningen (dit na overleg met America / Hegelsom)
punt 43: de werkgroep wil voor 23 jan. de presentatie voor de Locht en jubileumboek gereed hebben
13 Rondvraag en sluiting
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Einde vergadering 22.00 uur
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43
45
46
47
48
49
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Actielijst uit vergadering 17-01-2019
Overleg plannen met Wonen Limburg na 12 sept. gez.
Overleg fam. Zaalberg gebruik plein als plek voor lang parkeren
Redactioneel stukje maken voor de site voor 1-2-2019,
Afhandelen maken nieuwe site
Overleg gemeente (Monique Peeters) alternatieven speelveld/
vervolg bespreken.
Aanmaken mailadressen dorpsraad
Promofilm met Reindonk, gereed 30-4-2019
Vrijwilligersavond/-middag, werkgrp vz informeren naar aantal
mensen/ 12 sept. 2019
Data dorpsradenoverleg 2019: 11/2; 15/4; 16/9; 18/11
Presentatie ivm 800 jr Horst
Balgooien, stukje in ‘t Krèntje
Herplant Madousbosje begin mrt., overleg met basisschool
Onderzoek naar fitnesstoestellen Madousbosje
Afspraak met Mark en gemeente, onderhoud speeltoestellen
Overleg met dr America en Hegelsom over huurwoningen
Overleg met gemeente betreffende woningbouw
Infoboekje def. versie maken en verspreiden
Def. versie redactioneel stuk aanleveren bij Karin
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54
55
56
57

Opmerkingen film doorgeven aan Karin
Overzicht mailadressen
Contact gemeente, verkeerssituatie Speulhofsbaan
Contact opnemen met mailer ivm situatie Rotven
Brief voor Maashorstfonds ivm speelveld
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19
25
28
34
35
36
38

Ton
Frans/Mathieu
Werkgrp vz
Jolanda
Ton

d.d.d
23-8-18
20-9-18
20-9-18
18-10-10
18-10-18

Jolanda
Karin
Ton/Frans

15-11-18
15-11-18
15-11-18

Mathieu / Ton
Jolanda
Frans
Frans
Frans
Frans
Ton
Ton
Mathieu
Frans, Mathieu,
Ton
iedereen
Jolanda
Frans, Sjaak
Mathieu
Mathieu

13-12-18
13-12-18
17-01-2019
17-01-2019
17-01-2019

Lang lopende actiepunten
De wandel 3-daagse in 2019 trekt op de 2e dag door Meterik. Moet de dorpsraad hier
iets mee?
In dropbox worden de documenten van het lopende en afgelopen kalenderjaar
opgeslagen. De andere van belang zijnde documenten worden opgeslagen op een
externe harde schijf.
Vergaderdata: 17/1; 21/2; 21/3; 18/4; 16/5; 20/6; 22/8; 19/9; 17/10; 21/11; 12/12
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