Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 18-03-2021
Aanvang 20.00
Digitaal, techniek wordt verzorgd door Sjaak.
1.

Opening

2.
..

Werkgroep Sociaal
Initiatief Toon Hermans Huis: de dorpsverbinders gaan er mee aan de slag. Er zijn al data
afgesproken. Jolanda wil dit mee oppakken.
Jeugd in Corona: samen met Synthese en andere deskundigen een informatieavond organiseren
in april? Er wordt bij de Meterikse verenigingen gepeild of er behoefte aan is.

..

3.
..
..
..
..
-

Werkgroep Openbare ruimte
Verkeer in Meterik:
Er is overleg geweest tussen de werkgrp., gemeente en Veilig op weg.
De nadruk ligt momenteel op weren zwaar verkeer in Meterik. De opdracht is aandacht voor
verkeersveiligheid in Meterik.
Het voorstel is om een enquête te houden onder alle inwoners van Meterik (binnen- en
buitengebied). De enquête wordt door de werkgrp. opgesteld. Frans pakt dit op.
Snelheidsmetingen vinden nogmaals plaats april-mei.
Ziggokast kan verplaatst worden, de dorpsraad geeft formeel opdracht (gemeente handelt dit
af). Kosten vallen binnen het budget van het centrumplan.
De aanbestedingsprocedure centrum is nog lopende. De uitvoering laat nog op zich wachten.
Rookvrije speelterreinen werken we aan mee. We bestellen de borden ROOKVRIJ zelf.
Onderhoud Donksweide heeft plaatsgevonden.
Tracé wandel-fiets is besproken met de gemeente (Bas van Lisdonck), uitvoering na de zomer.

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Stand van zaken BOW: wachten op wijziging bestemmingsplan, hierna gaat men met de
aannemer aan de slag.

5.
-

Werkgroep Duurzaamheid.
Er is nu een aparte pagina op de site Duurzaam Meterik.
De werkgrp. is bezig met het uitwerken en bedenken van manieren om mensen te informeren
en te enthousiasmeren.
Mathieu schrijft een stukje voor ’t Krèntje met als thema groen en duurzaamheid.
Frans neemt contact op met Armand betreffende de samenstelling van een groenpakket.

..
..
6.
7.

Financieel overzicht en besluiten tot beschikbaar stellen prioriteitsgelden:
Er wordt € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het MFC. Mathieu informeert
het MFC.
De reservering van € 28.000,-- voor het multifunctioneel speelveld (MFS)is akkoord.
Voor verfraaiing centrum wordt € 10.000 gereserveerd voor 2022.
Martien en Mathieu maken een duidelijk exploitatieoverzicht.
Verslag van 18-02-2021 + actielijst
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en de actielijst geactualiseerd.

pagina 1 van 2

info@dorpsraadmeterik.nl

8.

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 18-02-2021.
Geen extra te bespreken punten.

9.

Kopij ’t Krèntje
week 1: duurzaam Meterik, onderhoud Donksweide
week 2: voortgang bow, duurzaam Meterik
week 3: agenda, duurzaam Meterik

10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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