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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 16-09-2021 

Aanvang 19.30 MFC biljartzaal 

Karin en Sjaak iets verlaat 

 

1. Opening 

- We hebben kennis gemaakt met het Meteriks Kinderraadslid Noa Kleuskens. Noa is 10 jaar en 

wil bij de kinderraad onder de aandacht brengen dat de St. Jansstraat een drukke straat is wat 

voor schoolgaande kinderen vaak niet veilig is. Verder wil zij graag dat er in het buitengebied 

ook (natuurlijke) speelmogelijkheden komen, bijv. bij de zandberg. 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- Er dient een nieuwe begroting te worden opgesteld. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- De communicatie over de herinrichting centrum door de gemeente komt nog, we houden druk 

op de ketel; 

- Het wandel-fietspad Kabroekse beek wordt in het najaar gerealiseerd. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Stand van zaken BOW: zowel in het traject slopen-bouwrijp maken als het verlenen van de 

vergunningen heeft men te maken met vertragingen.  

 

5. Werkgroep Verkeer 

- 27 sept. bijeenkomst werkgroep betreffende de voortgang met oa de presentatie van de 

enquêteresultaten. 

- de benadering van de bedrijven moet nog gebeuren. 

- aanschaf Smiley: Mathieu en Frans informeren bij hun volgende overleg of er met regelmaat 

(volgens een schema) een smiley in Meterik geplaatst kan worden. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- Info markt werd goed bezocht. Zowel bezoekers als standhouders waren tevreden. 

- Het vervolg zou kunnen zijn (mits voldoende interesse) werkgroepen vormen die aan de slag 

gaan om de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop van isolatie, zonnepanelen, 

warmtepompen enz. 

- evt. komt er over een half jaar een vervolg. 

 

7. Thema: actiepunt 144 Format projectmatig werken/ PDCA (Mathieu) 

- De dorpsraad gaat met ingang van 2022 werken volgens de PDCA-cyclus. 

- De begroting van een werkgroep dient in okt. te worden gepresenteerd en het jaarverslag met 

financieel verslag in maart. 

** Dit jaar dient de begroting in november klaar te zijn ivm de nieuwe werkwijze. 

 

8. Verslag van 19-08-2021 + actielijst (zie bijlage) 

.. kascontrole door Paul en Ton. 
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9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 06-08-2021 

- jaarvergadering mfc: de verbouwing is prima verlopen, zie ook het verslag van deze 

bijeenkomst. 

- aandacht voor het oorlogsmonument: er is overleg geweest met de gemeente en de ideeën 

worden verder uitgewerkt. Mathieu heeft een schets die hij scant en doorstuurt. 

- naar de informatieavond Meteriks veld 2 gaan Mathieu, Frans, Jolanda en 2 leden van de 

werkgroep. Ton geeft dit door. 

- terugkoppeling dorpsradenoverleg, zie verslag van de bijeenkomst. 

.. de gemeente houdt een enquête woonbehoefte per kern, de dorpsraad ondersteunt dit. 

.. er komt een uitnodiging om deel te nemen aan een dorpsoverstijgend overleg weren 

zwaarverkeer. 

.. prioriteitsgelden worden 30% gekort. Argumenten korting anti mailen naar Mathieu. 

- informatieavond sporthal op 28 sept., Paul en Martin gaan hier naar toe. Ton geeft dit door aan 

de gemeente. 

 

Geen uitgaande post 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

wk 38 verslag / verslag duurzaamheidsmarkt 

wk 39 voortgang centrumplan / evt. bow als er meer duidelijkheid is 

wk 40 stukje over zwaar verkeer (wgrp) 

wk 41 agenda 

wk 42 ??? 

 
11. Rondvraag en sluiting 
.. de dr vergaderingen zijn vanaf okt. weer openbaar. 
.. Frans: maakt zich zorg om de leegloop bij de gemeentelijke organisatie, dit wordt gedeeld door de 

dorpsraad. We merken dat zaken (te) lang blijven liggen. 

 
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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