Verslag digitale dorpsraadvergadering, donderdag 18-02-2021 aanvang 20.00
1.

Opening
Geen aanvullingen op de agenda.

2.

Werkgroep Sociaal.
Geen nieuwe ontwikkelingen.

3.
..

Werkgroep Openbare ruimte
Plek voor Sintermerte vuur.
Opties die genoemd worden zijn de blokhut en de molen. Ton communiceert dit met de or van
de school.
Feestverlichting dorp:
De inschatting is dat € 10.000, -- kan gaan kosten. Welke andere opties zijn er om het centrum
te verfraaien? De werkgroep gaat zich hierover buigen.
In de oorlog hebben zich onderduikers en piloten verstopt in de Schadijkse bossen en o.a. bij de
fam Bouten aan de Bergsteeg. We willen kijken of hier een informatiebord of iets dergelijks kan
komen. Hierover wordt door Ton contact opgenomen met de heemkunde.
Startdatum centrumplan. Er is een verzoek binnengekomen om dit uit te stellen naar de herfst.
Dit is niet mogelijk omdat de aanbesteding is gebeurd. We dringen er nogmaals bij de gemeente
op aan om rekening te houden met Meterikse Kermis en de horeca zodat deze hun activiteiten
door kunnen laten gaan. Mathieu communiceert dit met café Kleuskens.
De werkgrp. verkeer heeft een eerste digitale bijeenkomst gehad. Er zijn een aantal ideeën
geopperd betreffende het weren van vrachtverkeer uit het centrum en het aanpakken van de
snelheid. In april is de volgende bijeenkomst waar de ideeën verder worden uitgewerkt.
We willen graag zelf een smiley aanschaffen. We zijn in de veronderstelling dat we deze al
eerder hebben bekostigd en dat deze bij de gemeente is beland. Mathieu vraagt dit na bij de
gemeente en Martin kijkt of hij iets kan vinden in de bankafschriften.
De zwerfafvalprikkers (ZAP) hebben inmiddels 41 zakken zwerfvuil geruimd. Er zijn inmiddels 20
deelnemers.

..
-

..

-

..

-

4.
-

-

5.

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW:
* Peters Bouw is gekozen als aannemer om het project mee te realiseren. De komende
maand gaan de bouwers, werkgroep en bouwers aan de slag om de plannen verder uit te
werken.
* De welstand is akkoord met het schetsontwerp. De wijziging van het bestemmingsplan
komt in maart in de gemeenteraad ter vaststelling.
De werkgroep heeft een digitaal overleg gehad met de wethouder. Zowel de wethouder als de
nieuwe ambtenaar waren minimaal op de hoogte van de ontwikkelingen die door de voormalige
weth. en ambtenaar in gang waren gezet. Dit wordt nu snel opgepakt en de werkgroep houdt
nadrukkelijk de vinger aan de pols. Het verslag wordt als bijlage toegevoegd.
Werkgroep Communicatie.
Geen nieuwe ontwikkelingen.
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6.
-

Duurzaam Meterik.
Het eerste fysiek overleg moet nog gepland worden. Nu wordt iedere week een stukje op
facebook en in ’t Krèntje geplaatst, hierbij komen deskundigen ook aan bod.

6.
-

Verslag van het gesprek met het MFC.
Het blijkt moeilijk te zijn om precies aan te geven wanneer er parkeerplaatsen te kort zijn.
Verder blijkt dat er in een straal van 200m. rond het mfc 80 parkeerplaatsen. Niemand had dit
aantal verwacht.
De aansluitingen betreffende elektra en de kast van Ziggo op het plein bij het mfc kan
gerealiseerd worden.
Het MFC wil meedenken over de verfraaiing van het centrum.
Het bestuur van het mfc heeft een onderbouwing gegeven betreffende de aanvraag voor extra
financiële ondersteuning.
* er is al € 2.000, -- is toegezegd uit het werkbudget van de werkgrp. sociaal.
* in de vergadering van maart beslissen we in welke mate we verder willen ondersteunen.
Mathieu vraagt bij de gemeente na wat de mogelijkheden zijn aangezien dit ook min of
meer een gemeentelijke subsidie zou zijn.

-

7.
..
..

Voorstel om te komen tot een kinderraad in de gemeente.
De dr verleent alle medewerking bij het realiseren van een kinderraad in de gemeente.
Omdat er via allerlei wegen signalen komen dat de jeugd het ook lastig heeft in deze tijd heeft
synthese een aantal ideeën geopperd om de jeugd te ondersteunen. Mathieu zet dit door naar
de dorpsverbinders met de vraag om contact opnemen met de soos/Jong Nederland.

8.

Verslag van 21-01-2021 actielijst
verslag wordt goedgekeurd en de actielijst bijgewerkt.

9.

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 20-01-2021
Geen vragen.

10. Kopij ’t Krèntje
wk 1 duurzaam, verslag
wk 2 duurzaam, voortgang Bow
wk 3 duurzaam, agenda, jaarverslag communicatie
wk 4 duurzaam, (ontwikkeling rondom sporthal?)
11. Rondvraag en sluiting
in de maartvergadering zetten we op een rij hoe we er financieel voor staan. Enerzijds hebben
we de (gereserveerde) prioriteitsgelden en de vergoedingen voor het groenonderhoud,
anderzijds willen we een multifunctioneel sportveld realiseren bij de sporthal, een smiley
aanschaffen, het centrum verfraaien en het mfc financieel ondersteunen.
zodra duidelijk is waar en wanneer we het multifunctioneel speelveld (mfs) kunnen realiseren
gaan we aan de slag met een hernieuwde aanvraag voor een subsidie bij de RABO, Mathieu pakt
dit op.
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