Verslag Dorpsraad Meterik d.d.

17-10-2019

aanvang: 20.00 uur

Café Kleuskens

Aanw: Namens JCM: Mirjam Beelen, Mark Janssen; Wiel Janssen
Afw.: Karin Reijnders
Opening + vaststellen agenda:
Agenda wordt vastgesteld conform concept.

1.

2.

-

In gesprek met het Jeugdcomité:
- JCM organiseert het aftreden / uitkomen prins, receptie prins, kindermiddag en
carnavalsavond op carnavalszaterdag, de optocht en prijsuitreiking op carnavalsmaandag.
Tevens organiseren zij de intocht van sinterklaas in Meterik
Tijdens de Carnavalsperiode worden bezoeken aan ernstig zieke Meterikkers afgelegd.
Naast de Carnavalsactiviteiten verzorgt men een presentje voor de deelnemende
schooljeugd aan de wandeldriedaagse in Horst.
In Meterik zijn 4 organisatie ( JCM/ Carnavalscomité/ Boerenbruiloftcomité/
Liedjesavondcomité) bezig met Carnavalsactiviteiten. De laatste jaren is er een goede
samenwerking. Op de gezamenlijke site www.demeulewiekers.nl staan alle activiteiten
vermeld.
- Er is een jeugdig bestuur waardoor zaken anders worden aangepakt dan voorheen. Bij de
jeugd leeft Carnaval en hierdoor is er ook veel interesse voor het jeugdcomité. Men maakt
zich wel zorgen over de toekomst aangezien Meterik te maken heeft met een flinke krimp,
hetgeen betekent dat er straks misschien te weinig jongeren zijn om alles in stand te houden.
- Jaarlijks is ook een oliebollenactie. Dit zorgt mede voor de noodzakelijke financiën.

-

-

-

-

Aandachts- of knelpunten → waar kan de dorpsraad misschien iets betekenen:
Kan de dorpsraad bij de verenigingen inventariseren welke behoefte er is aan specifieke
cursussen als bhv, sociale hygiëne of anderen?
Voor speciale gelegenheden moeten wegafzettingen en verkeersborden gehuurd worden.
Als dit bij meerdere verenigingen speelt, is er dan geen mogelijkheid om Meterik breed de
spullen zelf aan te schaffen?
We hebben behoefte aan opslagruimte. Speelt dit ook bij andere verenigingen?
We hebben nog steeds voldoende vrijwilligers om te helpen bij onze activiteiten. We vragen
de mensen persoonlijk en dit werkt. Maar… een paar mensen meer zou mogen omdat we
rond Carnaval een groot beroep doen op onze eigen mensen. Voor zaterdagavond tijdens het
jubileum kunnen we nog mensen gebruiken.
De regelgeving kost erg veel tijd. Hoewel de gemeente hier mee bezig is.. blijkt in de praktijk
dat het nog steeds veel onnodige energie kost. → De DR geeft een signaal af naar gemeente.
Verkeersregelaars vinden wordt ook een groter probleem. → Samen met de DR wordt de
mogelijkheid bekeken om dorpsbreed een poule verkeersregelaars voor alle activiteiten te
maken. Dit wordt in de 2e helft van nov. opgepakt.
Zijn er mensen in Meterik met horecapapieren en waar we bij bepaalde activiteiten een
beroep op kunnen doen?.
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3.

-

Verslag van de werkgroepen:
Werkgroep Sociaal:
Op de site voortaan de publicaties die in ’t Krèntje komen plaatsen.
Op maandag 18 november wordt er een mantelzorgmiddagdag georganiseerd.

-

Werkgroep Openbare ruimte
Centrumplan: overleg geweest met de gemeente… op hoofdpunten overeenstemming, links en
rechts komen er nog enkele aanpassingen.; Er komt nog een rondgang door het dorp → hierna
een definitief plan… de financiering is momenteel een probleem!!! Door slim te organiseren kan
er misschien kosten bespaard worden.
Verkeer: snelheidsprobleem Speulhofsbaan…blijft… drempel plaatsen??
Bestrating… klinkers..
Voorstel gemeente aanplant Meteriks Veld…. Overleg met de gemeente en inwoners

-

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling: *
o Ton geeft een schets van de toekomstige situatie betreffende invulling van het oude
schoolterrein.
o Er is met buren en belangengroepen gesproken. Zij hebben geen bezwaar en/of
ondersteunen de plannen.
o Er is met buren en
o Er gaat een brief naar B&W om in te stemmen met de verdere planontwikkeling betreffende
het realiseren van 8 levensloopbestendige woningen. De DR stemt hiermee in.
o Zodra er instemming is van B&W wordt een informatieavond georganiseerd om
belangstellenden te informeren
o Er wordt ook onderzocht of er mogelijkheden voor huur zijn.

- Werkgroep Communicatie
o De redactie van het Krèntje heeft as maandag een vergadering waar de DR ook voor is
uitgenodigd. → Jolanda bezoekt deze.
Meenemen naar het overleg: in de molenwiekagenda geen tijdsaanduiding van hele dag
gebruiken als dit niet nadrukkelijk is aangegeven door de organisatie;
Het huis aan huis verspreiden vaker bekend maken.
4.

Vergaderplanning 2020
De data zoals vermeld in het schema. Ton regelt dit verder met de horeca.
Tot en met mei kunnen we nog terecht bij Os Kruuspunt, daarna andere locatie zoeken.

5.

Ingekomen en uitgaande stukken
173: Op 31 okt. is om 19.30 uur een inspiratiesessie krachtig besturen in het juniorcollege van
het Dendron. Per organisatie/vereniging mogen hier 2 personen naar toe. Degenen die
interesse hebben sluiten dit met elkaar kort.
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6.

Actielijst en notulen vergadering van 19-09-2019
- De actielijst is aangepast en in de notulen is een tekstuele aanpassing gedaan.

7.

Afstemmen publicatie dorpskrant / website / Facebook
- 1e / wk 43 verslag van deze vergadering → Jolanda
- 2e / wk 44 stukje over de bladkorven → Frans
- 3e / wk 45 agenda vergadering van 21 nov. → Mathieu-Ton
- 4e / wk 46 stukje centrumplan → Frans

8.

Rondvraag / mededelingen
Ton: Is het mogelijk om uit de gelden voor het groenonderhoud een tuinhuisje te plaatsen bij
school waar de grasmaaiers en andere materialen en gereedschappen kunnen worden
opgeslagen?
→ Door de inzet van de vrijwilligers is momenteel een reserve die hiervoor gebruikt kan
worden.
→ Ton maakt een opzet voor vergadering van 21 nov.
Martin: Is het mogelijk op verlichting te realiseren bij het voetpad Meteriks veld?
→ Frans neemt dit mee in het overleg met de bewoners.

9.

Sluiting om 21.45 uur

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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