
 

 

 

 

 

pagina 1 van 2 info@dorpsraadmeterik.nl 

Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 20-05-2021 

Aanvang 20.00 basisschool Onder de Wieken 

Afw.: Karin met kennisgeving, Sjaak later 20.35. 

 

1. Opening 

- Fijn dat we normaal kunnen vergaderen, met inachtneming van de regels. 

- Enkele postonderwerpen, die de afgelopen dagen zijn binnen gekomen, worden aan de 

bestaande agendapunten toegevoegd.  

 

2. Werkgroep Sociaal 

- Opstart Toon Hermanshuis in Horst: 

Een vrijwilligster uit Meterik ( Mia Verheijen) is met de cursus begonnen. De contacten lopen 

verder via de dorpsverbinders. 

- Kinder(wijk)raad: 

Ton vraagt het verslag op bij Synthese van het mini symposium Kinderwijkraad. 

- Momentjes van geluk is doorgezet naar de dorpsverbinders; 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

** Verkeer in Meterik: 

- Op 26 mei is er een bijeenkomst met de initiatiefnemers. Mathieu, Paul, Frans en Ton sluiten 

aan. 

- We willen doorgaand verkeer ontmoedigen om zo het veiligheidsgevoel te verbeteren. Een van 

de actiepunten is weginrichting en handhaving zoals vermeld in het GVVP; 

- Frans stuurt een A4tje rond waarop we motivatiepunten verzamelen voor het weren van 

doorgaand vrachtverkeer. 

** Centrumplan: 

- Er is slechte communicatie vanuit de aannemer/gemeente. Aannemer wil de info die naar de 

bewoners gaat niet delen met de dorpsraad. Frans niet contact op om dit op te lossen. 

- De werkzaamheden starten 31 mei maar er zijn nog veel onduidelijkheden. 

- Er wordt rekening gehouden met de kermis. 

** Onderhoud monument kerkhof en 4 mei bloemlegging:  

- Is hier een potje voor bij de gemeente? Ton vraagt na. 

- Mathieu neemt het initiatief om te komen tot een projectgroep. Hij overlegt hierover met Hay 

van Rens, Wiel Janssen en Wim Ambrosius. 

- De dorpsraad pakt het onderhoud van de monumenten (3 Vrouwen en monument bij het 

kerkhof). 

** Donksweide is opgeknapt. 

** Madousbosje wordt in juni een keer ’s avonds opgepakt. 

** Bordjes rookvrije speeltuinen zijn geplaatst. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Als de raad instemt met de wijziging bestemmingsplan dan kan het project van start. 

 

5. Werkgroep Duurzaamheid 

- Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente, voor communicatie en andere onkosten. 

- Hoe kijkt de dorpsraad tegen energietransitie aan? Dit wordt op een van de volgende 

vergaderingen geagendeerd. 
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6. Thema van de actielijst: 149: pva werven dorpsraadsleden. 
 De volgende afspraken zijn gemaakt: 
- In de werkgroepen informeren of er mensen interesse hebben? 
- De dorpsraadleden stellen zich vanaf sept. voor in het ’t Krèntje via een vast format. 
- In okt. komt er een flyer bij het Krèntje waarin het dorp wordt geïnformeerd over de 

werkzaamheden en organisatie van de dorpsraad. 
 

7. Verslag van 21-04-2021 + actielijst (zie bijlage) 

- Het verslag wordt goedgekeurd en de actielijst bijgewerkt. 

 

8. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 19-04-2021 (zie bijlage) 

- 202171 WBTR: Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg 

WBTR, in werking. Karin wordt gevraagd om te kijken of dit consequenties heeft voor de 

dorpsraad. 

- 202174 De half pipe kan verplaatst worden naar een plek bij het multifunctionele speelveld 

dat bij de sporthal komt. Ton informeert de gemeente hierover. 

- 202175 informatiebijeenkomst sporthal 3 juni 19.30, Paul en Ton gaan hier naar toe. 

  

9. Kopij ’t Krèntje 

-  wk 21: centrumplan / verslag 

 wk 22: duurzaam / verkeer 

 wk 23: bow/ agenda 

 wk 24: sporthal, als er iets te melden is. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
- Verzoek bij de gemeente om bij Rect. De Fauwsestr. een bord te plaatsen doodlopende weg. Dit 

verzoek is van de buurt. Frans pakt dit op. 
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