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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 18 juni 2020.  

20.00 – 22.10 uur Locatie: ‘café Kleuskens’ 

Afm. Paul de Koning, Sjaak Jenniskens 

 

1. Opening 

- Onderwerp duurzaamheid wordt besproken bij de werkgroep communicatie. 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- Op 21 juni wordt door de werkgroep bij 110 adressen van ouderen een bloemetje bezorgd. Dit 

wordt mogelijk gemaakt door JCM en uit het budget van de werkgroep. 

- Op 15 juni is er als alternatief voor de inloopmiddagen een ontmoetingsmiddag geweest in de 

tuin van Carli en Ton Peeters. Dit wordt om de 14 dagen herhaald met een kleine groep. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- Dierenweide Dr. Lemmenstraat zie ingekomen stuk 2053. 

 Het verzoek van de bewoners om de kosten van het herstel van de hokken wordt gehonoreerd. 

Frans informeert de bewoners en vraagt na wie de eigenaar is van de dierenweide. Indien dit de 

gemeente is dan dient dit te worden opgenomen in het groenbudget. 

  Ton vraagt hiervoor prioriteitsgeld aan. 

- Picknickbank Rotven: is door de gemeente verwijderd. De bank is van de dorpsraad en had niet 

verwijderd mogen worden. Er wordt naar een oplossing gezocht met de gemeente. 

- Wandelfietspad: er wordt een bestek gemaakt. De ondergrond wordt een half verharding. 

Plandatum medio december 2020. 

- Speeltuintje Jan Drabbelstraat: wordt gehandhaafd, zie komplan. De buurt wil het onderhoud op 

zich nemen en komt met een plan van aanpak. 

- Centrumplan: Frans geeft tekst en uitleg aan de hand van de situatietekst.  

** Er wordt onderzocht hoe de Meterikse inwoners het vinden als het beeld van de Drie 

Vrouwen verplaatst wordt naar het centrum/ MFC; 

** Er dienen nog gesprekken plaats te vinden met de diverse buren; 

** Overleg met Jeu Tacken ivm voetpad; 

** Overleg met de kramen om te verplaatsen naar plein voor MFC. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Terugblik info avond BOW. 

** positieve reacties van diverse aanwezigen, woensdag 24 juni is de 2e informatieavond. In totaal 

hebben dan 17 geïnteresseerden in de zaal en 6 via internet de presentatie gevolgd. 

** voorstel lotingmoment woensdag 19 aug. in het MFC of werkplein Onder de Wieken. 

 

5. Werkgroep Communicatie. 

-  Meterik Duurzaam: Karin, Jolanda en Frans hebben een pva opgesteld. 

** Er komt een informatief stukje in ’t Krèntje van 9 juli. Langs deze weg wordt ook de behoefte 

gepeild bij de inwoners om te participeren; 

** De dorpsraad neemt het initiatief en faciliteert. 
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6. Verslag van 14-05-2020 en actielijst (zie bijlage) 

- Het verslag wordt goed gekeurd. 

- Mathieu maakt een planning betreffende thema’s tot 1-1-2021: 

Agenda punten: de vaste onderwerpen / Meterik schoon/ Duurzaamheid (sept.) / evaluatie 
functioneren dorpsraad / werven dorpsraadsleden/ …. 

 
7. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15 mei 

2046 Gemeente Vaststelling subsidie wgr. Sociaal 20-mei 

2047 Burgerkracht nieuwsbrief 21-mei 

2048 Thea Vervoort Picknickbank Kabroeksebeek 25-mei 

2049 Rabo uitnodiging webinars 26-mei 

2050 Thea Vervoort Re picknickbank 27-mei 

2051 Onze Buurt Subsidiemogelijkheid 27-mei 

2052 Burgerkracht nieuwbrief 10-jun 

2053 Hay Versleijen Vraag om fin. Ondersteuning dierenweide 11-jun 

2054 Frans Janssen Re picknickbank 11-jun 

2055 Natuur en Milieufed. Samen 1 miljoen bomen planten 12-jun 

    

 Uitgaande post   

2003 secretariaat Akkoord Plèkskes và geluk 2-mei 

2004 secretariaat re picknickbank 25-mei 
 

8. Kopij ’t Krèntje  

1e: verslag, onderhoud Donksweide 

2e: Terugblik Bow 

3e: duurzaamheid; centrumplan 

4e: Fijne vakantie, groeten 

 
9. Rondvraag en sluiting 
- Ton: dropbox is eigenlijk te klein. Gaan we een licentie aanschaffen of pakken we dit anders op. 

Jolanda gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. 
- Ton: hoe verloopt het verwelkomen van nieuwe bewoners. Met nieuwe bewoners wordt ook 

bedoeld jongeren uit Meterik die starten met samenwonen. Mathieu informeert bij de 
werkgroep dorpsverbinders hoe dit verloopt... 

- Frans: Een buurtbewoner heeft alles gemaaid in de Donksweide en onvoldoende beseft dat dit 
een natuurgebiedje is waar selectief onderhoud gepleegd moet worden. 
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