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Verslag dorpsraadvergadering donderdag 16 mei 2019  Aanvang 20.00 uur Locatie café Kleuskens. 
Afm.: Martin, Paul en Sjaak half uur later. 
Gasten: Thijs Wagemans (vz MFC de Meulewiek), Niels van Rens (redacteur Hallo); 
 
1. Opening en agenda. 
 De voorzitter heet de gasten welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
  
2. Presentatie verbouwplannen van het MFC door Thijs Wagemans. 

Thijs deelt een reader uit met de titel ‘Bouwen Binden Beleven ’waarin de bouwplannen beschreven staan. 
Thijs zit nu 2 jr. in het bestuur van het MFC. Hij had vooraf geen voorstelling van de hoeveelheid uren die de 
vrijwilligers in het MFC steken om alles voor elkaar te krijgen. 
Het MFC wordt door veel verenigingen, organisatie en groepen gebruikt. Toch is het een hele kluif om de 
exploitatie goed voor elkaar te krijgen. Reserveringen realiseren voor groot onderhoud is momenteel niet 
mogelijk. 
Een werkgroep is aan de slag gegaan om het MFC te moderniseren. De foyer krijgt een grote face lift, de 
toegankelijkheid wordt verbeterd en worden maatregelen genomen om de Meulewiek duurzamer te maken. 
Naast de hier genoemde aandachtspunten zijn er nog diverse andere zaken die opgepakt worden. Momenteel 
is men druk doende met het zoeken naar subsidies. 
Het plan wordt hoofdlijnen gepresenteerd op de jaarvergadering. 
 

3. Werkgroep sociaal 
 Geen nieuws 
 
4. Werkgroep Openbare ruimte 
- Centrumplan: er is een gesprek geweest met de gemeente, het plan wordt herzien. Er zullen een behoorlijk 

aantal bomen vervangen moeten worden. Leibomen zijn een optie. We wachten het nieuwe plan af. Hierna 
wordt dit voorgelegd aan de bewoners/omwonenden. 

- Er zijn enkele bomen verdwenen omdat ze in een slechte conditie waren. Dit is vooraf niet gecommuniceerd 
met de dorpsraad. 

- De gemeente heeft momenteel geen bank beschikbaar voor Donksweide. 
 
5. Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling 
- De werkgroep heeft een verkennend gesprek gehad met een inwoner betreffende particulier initiatief om 

woningen te realiseren.  
- Indien woningbouwplannen Meteriks Veld 2 gerealiseerd zou gaan worden dan dienen hierbij ook de aanpak 

van wateroverlast in het centrum en de realisatie van een buurtontsluitingsweg voor het centrum 
meegenomen te worden. 

- We hopen dat het college voor de vergadering van juni een principebesluit heeft genomen betreffende de 
ontwikkeling van het oude basisschool terrein. 

 
6. Werkgroep communicatie. 
- Promofilm, de voice over is ingesproken. Première tijdens de Mieterikse kermis, Karin neemt contact met het 

kermiscomité. 
- De site: nieuwsfeet iets breder maken. 
- Bedrijventab: alleen bedrijven vermelden die consument gericht zijn. 
- Zodra alles klaar is wordt er een datum gepland voor instructie ‘vullen agenda voor de verenigingen’. 
- Jolanda zoekt uit of de agenda jeugdverenigingen gebruikt wordt. 
- Jolanda past de tekst voor het jumboboek in het kader van Horst 800 aan. 
 
7 Kennismakingsbezoek Burgemeester 22 augustus 2019. 
- Paul en Frans maken een programma. 
 
8 Verslag en actielijst. 
- Deze is bijgewerkt en op het einde van dit verslag toegevoegd. 
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9. Ingekomen en uitgaande stukken  
* 2019.061 Urgent pas de geldigheid van je AED bij HartslagNu aan 
 Er is onduidelijk betreffende enkele onderhoudsberichten. Jolanda kijkt dit na. 
 
* 2019.062 Rabobank Uitstel project MFC Speelveld Meterik 
 De bank heeft aangegeven dat we het bedrag voor 2022 besteed moeten hebben. 
 
* De andere ingekomen stukken behoefden geen verder toelichting. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Frans: De gemeente maakt een publicatie betreffende het rooien van de bomen. Hierbij wordt ook vermeld dat 

sommige bomen door bewoners zijn vernield. 
Sjaak: Op woensdag 22 mei is er in Meterik een stembureau Europese verkiezingen voor Polen. Sjaak is gevraagd 

om het parkeren te coördineren. In Nederland kunnen de Polen alleen stemmen op de ambassade en in 
Meterik. 

Paul: De jaarlijkse BBQ organiseert Paul. Hij appt een aantal data. 
 
Stukjes voor ‘t Krèntje  

Wk 1: verslag vergadering, stukje over het stembureau voor de Polen, delen op facebook  Ton / Sjaak 
Wk 2: kennismaken met verenigingen  Ton 
Wk 3: als de website online is een stukje plaatsen om de site onder de aandacht te brengen  Jolande. 
Wk 4: agenda juni vergadering.  Karin 
 
 

 Actielijst uit vergadering 18-04-2019  d.d. 

19 Zodra het centrumplan gereed komt er een overleg met de fam. 

Zaalberg betreffende parkeren (overlast) in het centrum 

Frans/Mathieu 20-9-18/ 

18-04-19 

28 Nieuwe site gaat online op 10 april/10 mei 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 

60 Plannen instructieavond invullen Molenwiekagenda Mathieu 18-04-19 

61 Evaluatie functioneren dorpsraad met spel van VVKL, sept. 2020 Mathieu 18-04-19 

62 Overleg met wgrp Goede Doelen inzake banners Mathieu 18-04-19 

65 Schema maken voor het uitnodigen van verenigingen na 1 sept. ‘19 Ton 18-04-19 

66 Overleg met Mieterikse Kermis  promofilmpremière Karin 16-05-19 

67 Gebruik agenda jeugdverenigingen op site uitzoeken Jolanda 16-05-19 

68 Tekst Jumboboek aanpassen Jolanda 16-05-19 

69 Programma kennismakingsbezoek burgemeester Paul en Frans 16-05-19 

70 Onderhoudsberichten AED nakijken Jolanda 16-05-19 

 
 


