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Verslag dorpsraadvergadering , donderdag 21 maart 2019. 
Aanvang 20.00 uur Locatie: café ‘t Hukske 
Gasten: Jos vd Goor, Mat van Rijswijk, Carli Peeters,  Wiel Janssen 
Afw.: Martin (ziek), Jolanda (ziek) 
 
1. Opening 
.. Agendapunt Wonen en dorpsontwikkeling wordt naar voren geschoven. 
 
2. Werkgroep sociaal 
.. Van het eetpunt wordt gemiddeld tussen de 15 en 20 gebruik gemaakt. 
.. De dorpsverbinders willen beter in beeld  krijgen welke behoeftes er zijn zodat zij hier beter op in kunnen 

spelen. Middels het interviewen van een veertigtal mensen wil men dit realiseren.  
.. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat regelmatig CONCRETE VOORBEELDEN IN HET KRENTJE voor de 

inwoners duidelijk kan maken waar de dorpsverbinders kunnen ondersteunen. 
.. Het welkomstboekje voor nieuwe bewoners wordt door Mat overhandigd 
 
3. Werkgroep Openbare ruimte 
.. In het kader van NL Doet worden vrijdag 22 en zaterdag 23 maart diverse projecten opgepakt. In Madousbosje 

worden met de leerlingen van groep 7-8 van Onder de Wieken nieuwe bomen gepland. In de Donksweide 
vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en verder worden hier en daar nog enkele kleine 
onderhoudsklussen opgepakt. 

 De honingboom (in het kader van Horst 800) wordt ook gepland. 
.. Op korte termijn wordt het concept centrumplan van de gemeente verwacht.  
.. Enkele stukken van de St.Jansstraat verkeren in erg slechte staat. Hier moet op korte termijn iets mee 

gebeuren, er kan niet gewacht worden op het centrumplan. Frans neemt hierover contact op met de 
gemeente. 

.. Er is een gemeentelijke app waarmee meldingen van overlast, onveilige situaties e.d. gemeld kunnen worden. 
Frans maakt hiervoor een berichtje voor ’t Krentje. 

.. Op verzoek van Mat bekijkt heroverweegt de werkgroep het plan om het hekwerk bij de wadi Bekkershof te 
verwijderen. 

 
4. Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling 
- Presentatie enquête woonbehoefte door Guus Jacobs en Koen Muijsers 

200 Mensen de enquête ingevuld. De resultaten worden de komende weken vertaald in een visiestuk 
Woonbehoefte in Meterik. 
 Enkele voorlopige conclusies: 
* Op korte termijn (tot 5 jaar)blijkt dat de jongeren onder tot 30 jaar grootste behoefte aan woonruimte 

hebben. 
* De voorkeur voor kopen is velen malen groter dan huren. 
* Op de lange termijn (meer dan 5 jaar) geven de 50+ aan dat ze in de toekomst behoefte hebben aan een 

(andere) woning. Bij deze groep neemt de behoefte aan een huurwoning toe. 
.. Aanvullend op de enquête wordt in kaart gebracht: 
 # waarom de afgelopen jaar veel senioren vertrokken zijn; 
 # wat de specifieke woonbehoefte is van de senioren (waar moet een woning aan voldoen); 
.. De werkgroep verzorgt enkele publicaties in ’t Krèntje. 

 

- Masterplan Wonen.  
De gemeente werkt momenteel aan het masterplan wonen. Dit dient medio dec. 2019 gereed te zijn. Hiervoor 
gaat men in overleg met diverse partijen waaronder ook de dorpsraden. Een punt dat duidelijk naar voren 
komt is dat er geen starterssubsidie meer komt maar wel subsidie voor starters om een bestaande woning te 
verduurzamen. Verder blijkt dat men meer huurhuizen wil gaan realiseren in samenwerking met de 
wooncoöperaties en/of particulieren. 
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- BOW (bouwen Onder de Wieken): 
* de werkgrp. is zover dat er nu een principe besluit van het college moet komen. Maw we kunnen de plannen 

niet verder ontwikkelen als we geen zekerheid hebben dat de gemeente hierin meegaat. 
* bij het verder uitwerken van de plannen worden ook de resultaten van de enquête meegenomen. 
* er wordt een voorstel uitgewerkt ‘hoe te handelen’ als er meer belangstellenden zijn dan kavels/woningen. 
* als er meer duidelijkheid is over de plannen dan wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
 
- Wandel-/fietspad: 
* via de gemeente gaat er een aanvraag naar Maasgaard (samenwerking provincie-waterschap-gemeentes Horst 

en Venray). Uiterlijk in juni komt er duidelijkheid over. 
* zodra er duidelijkheid is over de haalbaarheid wordt de route verder geconcretiseerd. 
 
5. Werkgroep communicatie. 
.. Bij de film over Meterik wordt een item over Carnaval toegevoegd 
.. Bij de nieuwe website moeten aanvullingen op de Molenwiekagenda automatische geplaatst worden. 
 
6. kascontrole. 
- Frans en Ton hebben de kas van de dorpsraad gecontroleerd en goedgekeurd. Hierbij “werden naast de posten 

van de dorpsraad ook de posten van de “Goede Doelen” en “ ’t Krentje “ onder de loep genomen. 
 
7. Verslag en actielijst d.d. 21-02-2019 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

 Actielijst uit vergadering 21-02-2019  d.d.d 

19 Overleg fam. Zaalberg gebruik plein als plek voor lang parkeren Frans/Mathieu 20-9-18 

28 Nieuwe site gaat online op 10 april. Jolanda 18-10-10 

36 Promofilm met Reindonk, gereed 30-4-2019 Karin 15-11-18 

38 Vrijwilligersavond/-middag, werkgrp vz informeren naar aantal 
mensen. Ton verifieert de datum. Budget vaststellen 21-09 

Ton/Frans 15-11-18 

48 Afspraak met Mark en gemeente, onderhoud speeltoestellen Frans 17-01-19 

55 Overleg met de gemeente, verkeerssituatie Speulhofsbaan en 
situatie St. Jansstraat 

Frans, Sjaak 17-01-19 

    

 
8 Ingekomen stukken  

2019.041 Receptie nieuwe burgemeester dhr. Ryan Palmen op 1 april: Mathieu en Paul gaan hier heen. 
2019.042 Horst aan de Maas 800 jaar: de expositie in ‘de Locht’ is zeer de moeite waard. 
 
10 Rondvraag en sluiting 
Jos: bij de appartementen in het Meteriks veld is een gevaarlijke situatie bij het muurtje.  Ton bekijkt dit en 

neemt eventueel contact op met Wonen Limburg. 
 
Krèntje: 
wk 1; nl doet (Frans) / notulen (Karin) 
wk 2: staat onderhoud St. Jansstraat (Frans) 
wk 3: woonenquête (Ton) 
wk 4: agenda (Karin) 
 


