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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 17 september 2020.  

Aanvang 20.00 uur Locatie: ‘café Kleuskens’. 

 (ivm Coronamaatregelen is deze vergadering niet openbaar). 

Afm.: Jolanda 

 

1. Opening 

- Jong Nederland heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- De infoboekjes moeten bijgedrukt worden. Iedereen leest deze kritisch na. Waar nodig wordt 

het aangepast. 

- Voor de vertoning van de film Wei in het mfc op zaterdag 3 okt. zijn al 90 aanmeldingen. 

- Het MFC heeft gevraagd om een hogere bijdrage voor het aanschaffen van stoelen. Voorlopig 

blijft de toegezegde bijdrage van € 2.000,-- gehandhaafd. Na realiseren van de verbouwing 

bekijken we wat er nog nodig is en wat mogelijk is. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- centrumplan, stand van zaken: 

.. Middels een brief heeft het bestuur van het MFC enkele opmerkingen geplaatst. Er wordt een 

overleg gepland. 30 Sept. heeft de voorkeur van ons. Frans stuurt nog een mail over de exacte 

datum. 

.. Enquête speeltuintje bij MFC: 50 % respons (90 verstuurd). Frans werkt dit verder uit. 

 De resultaten worden gedeeld met de gemeente (Monique Peeters) 

 Frans informeert en omwonenden over de stand van zaken na gesprek met het mfc en na 

presentatie komplan. 

.. 6 Okt. is de informatieavond. De gemeente regelt de communicatie. 

 

- Meterik Schoon (Ton): https://www.nederlandschoon.nl/Supporter%20van%20Schoon 

 In het kader van duurzaam Meterik is aandacht voor je eigen leefomgeving een aandachtspunt. 

Ton onderzoekt de mogelijkheden en de wijze waarop de gemeenschap van jong naar oud 

hierbij betrokken kan worden. 

.. Ton verzorgt een stukje in ’t Krèntje voor de editie die bij alle inwoners wordt verspreid. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Het project BOW is van start gegaan. De werkgroep maakt een stappenplan waarin wordt 

aangegeven hoe gehandeld wordt als deelnemers zich terugtrekken. 

 Inmiddels staat er 1 investeerder en 1 bouwer op de wachtlijst. 

 

5. Werkgroep Communicatie. 

- Duurzaam Meterik: wekelijks komt er een stukje in ’t Krèntje. Verder wordt er in de huis aan 

huis editie van okt. een grotere stukje geplaatst om belangstellenden te werven. Medio 15 nov. 

is de deadline betreffende aanmeldingen. 

- Ivm de coronamaatregelen neemt de werkgroep niet deel aan het regulier overleg met de 

redactie van ’t Krèntje. 
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6. Verslag van 20-08-2020 en actielijst 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

- Het overleg tussen de dorpsraden van America en Meterik betreffende de patstelling tussen de 

voetbalverenigingen van beide dorpen betreffende de sportaccommodatie heeft geen nieuwe 

inzichten opgeleverd. 

Aangezien de besturen momenteel middels een mediator aan de slag zijn gedaan wordt 

besloten om als dorpsraad geen verder initiatief te ontwikkelen. 

 

7. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 18 aug. (zie bijlage) 

- Informatieavond voortgang sporthal op 23 sept.: Mathieu en Ton gaan zeker, Sjaak misschien. 

- Plèkskes van geluk: Inwoners worden gevraagd om te stemmen op de plèkskes die hun voorkeur 

hebben in het dorp. De werkgroep zorgt voor communicatie naar de inwoners. Mathieu 

informeert bij de werkgroep hoe de verdere werkwijze is. 

 

8. Kopij ’t Krèntje  

Wk 1: verslag:/ info over plèkses van geluk / BOW 

Wk 2: uitnodiging info komplan./ duurzaam Meterik 

Wk 3: verslag enquête speeltuin mfc/ duurzaam/ agenda 

 
9. Rondvraag en sluiting 
Paul: de heide in de Schadijk dreigt te worden overwoekerd door struiken en bomen. Moet dit niet 

worden opgeschoond. Ton stuurt een brief/mail naar Staatsbosbeheer (Andy Liebrandt). 
Ton: de afrastering bij de zandberg moet worden aangepakt. Dit wordt opgepakt door de werkgrp 

groen tijdens NL doet. 
 
** Om 21.35 sluit de voorzitter de vergadering. 
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