Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 20 augustus 2020.
Aanvang 20.00 uur
Locatie: ‘café Kleuskens’.
Afm.: Martin
1.
..

Opening
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2.
*

Evaluatie functioneren dorpsraad
De opzet om met werkgroep te gaan werken is een goede zet geweest. Hierdoor zijn veel
Meterikkers op de een of andere manier betrokken bij de dorpsraad en bij de
activiteiten/werkzaamheden.
De dorpsraad mag pro actiever worden. Zorgen voor druk op de ketel met name naar de
gemeente toe. Niet te vaak een afwachtende houding aannemen.
We zouden graag een beter beeld hebben van wat er leeft onder de jeugd. Een
jongerenwerkgroep organiseren of 2 maal per jaar met Knor een afspraak maken? Het bestuur
van Knor wordt uitgenodigd voor de okt. vergadering, een mooie gelengheid om dit te
bespreken.
Om ervoor te zorgen dat zaken snel worden afgehandeld (waar mogelijk) gaan we per actie
vastleggen wat het doel is, de actie beschrijven en tijdpad met einddatum De werkgroepen
maken een actieplan voor het nieuwe jaar waarin ze vastleggen:
doelen, de benodigde financiën (prioriteitsgelden), welke acties en tijdpad. Mathieu zorgt voor
een format;
Soms kan een actueel onderwerp niet wachten tot de volgende vergadering. We maken dan een
melding op de app en verdere uitleg in de mail. Iedereen probeert dan ook binnen max. 24 uur
te reageren.
Hoe zien we de toekomst van Meterik? In de decembervergadering evalueren we de dorpsvisie.
De onderwerpen die aan herziening toe zijn agenderen we dan voor de volgende vergadering.

*
*

*

*

*

3.
-

4.
-

Werkgroep Sociaal:
Het eetpunt is opgestart in de grote zaal waardoor het mogelijk is om de voorgeschreven
afstand te respecteren;
Momenteel wordt bekeken of het mogelijk is met de infomiddagen te starten;
De werkgroep is ook betrokken bij de aanschaf van meubilair MFC (Ria). We gaan akkoord met
het beschikbaar stellen van € 2.000,-- uit de pot sociaal voor de aankoop van meubilair, dit
bedrag kwam het MFC te kort.
3 okt. is de film wei in de zaal; er komt volgende week een stukje in ’t Krèntje;
De enquête ouderen volgt nog.
Werkgroep Openbare ruimte;
Het was een drukke en veel bewogen periode.
Donksweide is opgeknapt;
Het concept centrumplan is in 4 sessies gepresenteerd. Onderwerpen die aan die aan de orde
kwamen:
* verkeer door het centrum wordt steeds meer als overlast ervaren, met name het
vrachtverkeer. Frans en Mathieu gaan met de ondernemers in gesprek;
* parkeren en wateroverlast is een steeds terugkomende ergernis.
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-

met buurtbewoners gaat de werkgrp. in gesprek betreffende de indeling van he speeltuintje bij
het mfc en om te bekijken op het realiseren van parkeerplaatsen mogelijk is. Hiervoor is ook een
enquête uitgezet;
het verplaatsen van de marktkramen naar een plek bij het MFC is akkoord bij het MFC en de
slager / bakker;
Ook is er schets vh kerkplein gepresenteerd met een andere indeling (dit is onderdeel van het
centrumplan). Het merendeel van de aanwezigen was voorstander om het beeld vd 3 vrouwen
op ongeveer dezelfde plek te laten staan. De werkgrp. gaat in overleg met de buurt of het
mogelijk is om het plein zelf te onderhouden.
het plan wordt aangepast nav opmerkingen, De start vd werkzaamheden begin jan. 2021;
** De dorpsraad gaat nadenken over een nieuw kunstwerk bij het MFC.
5.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW:
De kavels zijn verloot. Alle mensen die zich gemeld hebben, hebben een kavel gekregen. Er is
gehandeld conform de richtlijnen van de dorpsraad.
Donderdag 27 aug. is de eerste bijeenkomst bouwers met architect.

6.
..
..

Werkgroep Communicatie.
Er moet nog afgesproken worden wie welke taak op zich neemt. Vastleggen wie wat doet;
Er is weinig respons gekomen op het art. duurzaamheid. Er komt een oproep in ’t Krèntje.

7.
-

Verslag van 18-06-2020 en actielijst (zie bijlage)
Het verslag van 18 juni wordt goedgekeurd en de actielijst geactualiseerd
Planning: Sept.: Meterik schoon; Okt. werven van dorpsraadsleden; nov. ??; Dec. dorpsvisie.
voortgang sportaccommodatie:
* in de dorpsraad moet een persoon zijn die alle ontwikkelingen volgt. Dit bespreken in sept.;
* Jac en Ton informeren bij de politiek hoe zij denken over het realiseren van een sporthal in
Meterik;
* Mathieu en Paul gaan in overleg met dr America om te kijken of er plooien glad gestreken
kunnen worden.

8.

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 14 juni (zie bijlage)

9.

Kopij ’t Krèntje
zie actielijst.

10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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