Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 19-08-2021
Aanvang 20.00
café Kleuskens
Iedereen aanwezig.
1.

Opening

2.
-

Werkgroep Sociaal
Het eetpunt start vanaf sept. 2x per maand. Er is voldoende belangstelling, steeds tussen de 20
en 25 deelnemers.
18 sept. wordt de film Wei vertoont in het mfc.
Berichten van de werkgroep worden voortaan ook naar werkgroep communicatie gestuurd.
De exploitatieafrekening is afgewerkt met de gemeente.

3.
-

Werkgroep Openbare ruimte
Onderhoud Donksweide is gerealiseerd.
Heggenschaar en bosmaaier worden aangeschaft.
De werkzaamheden in het centrum duren langer dan gepland. De communicatie met de
aannemer/gemeente verloopt moeizaam. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om tijdig de
informatie te krijgen. Frans zorgt dan voor het informeren van de Meterikse inwoners.

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Momenteel ligt alles stil rondom BOW omdat de sloopaannemer is ingeschakeld bij het
opruimen van de schades bij de watersnood in Limburg.
Begin sept. gaan de individuele bouwers met de aannemer in overleg om de persoonlijke
aanpassingen te bespreken.
Het plan om 100 woningen te realiseren wordt na de vakantie opgepakt om verder te
ontwikkelen.

-

5.
-

-

-

Werkgroep Verkeer
Overleg geweest met de gemeente (Mathieu, Frans, Piet):
* wat kan op korte termijn gerealiseerd worden en welke zaken vergen meer tijd.
* knelpunten zijn doorgaand (vracht)verkeer en snelheid van het verkeer.
* alternatieve routes zoeken voor bestemmingsverkeer.
* alternatieve routes laten verwerken in de navigatiesystemen.
* wegsnelheid in overeenstemming brengen met het gvvp.
*.is de Peelruitroute te realiseren?
85 Enquêtes zijn ingeleverd, voornamelijk van bewoners uit het centrum, de verwerking kost
nog enige tijd:
* de geconstateerde overlast is divers
* de oplossingen die worden aangedragen zijn divers
Gesprekken met de ondernemers dienen nog plaats te vinden, deze worden 4 weken
verschoven:
* de flyers worden gedrukt
* de gegevens van de transportbedrijven zijn verzameld (voor zover mogelijk), de brieven
moeten nog opgesteld worden.
* pakketjes voor de bedrijven worden gemaakt: Paul, Jolanda helpen Mathieu mee.
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6.
-

Werkgroep Duurzaamheid
14 sept. informatiemarkt, in het mfc;
er is subsidie aangevraagd bij de gemeente en gekregen op basis van de begroting
er zijn 5 - 6 standjes;

7.
-

Werkgroep Communicatie
Geld van het Krèntje is geoormerkt voor het Krèntje.
* Karin en Mathieu gaan in overleg met ’t Krèntje. Thema’s: hoogte spaarbedrag,
verantwoordelijkheden, relatie met begroting dorpsraad. Meedoen in overleg met
werkgroepen.

8.
-

Verslag van 17-06-2021 + actielijst (zie bijlage)
Actielijst is bijgewerkt en verslag goed gekeurd.

9.
-

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 12-06-2021 (zie bijlage)
bezwaarschrift varkenshouderij Crommentuynstraat 34. Waar nodig ondersteunen we de
bezwaarschriftenmakers.

10.
-

Kopij ’t Krèntje
week 2 verslag + aankondiging duurzaamheidmarkt
week 3 duurzaamheid + evt. voortgang werkzaamheid centrum + agenda
week 4

11.
-

Rondvraag en sluiting
Jaarvergadering mfc op 7 sept. / Frans , Mathieu
Kinderraad gemeente, Noa Kleuskens heeft zich aangemeld. Uitnodigen voor 16 sept.
BBQ 12 sept. bij Martin vanaf 15.00 uur.
Martin zoekt uit wie de kascontrolecs uitvoert.
Jolanda reageert op Wonen Limburg.. Burendag.
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