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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 17-03-2022  Aanvang 19.30 uur  MFC 

Afw: Mathieu Tacken, Karin Reijnders 

Gasten: Michael Verheijen, Monique Peeters (beiden gemeente); Nicole Litjens –Tacken, Bart 

Everaets, Arjan Kelder, Marco Vervuurt (namens de buurt); Christina Górska; Wiel Janssen, Jeu 

Tacken 

 

1. Opening 

 Bij afwezigheid van Mathieu is Paul de voorzitter. 

-- Voorstelronde: 

 Monique Peeters en Michael Verheijen zijn beiden werkzaam bij de gemeente op het gebied van 

samenleving waarbij Monique onze contactpersoon is. 

.. Nicole Litjens (Litjens Paprika) en Bart Everaets willen inspreken en hun thema’s worden 

geplaatst onder agendapunt 2. 

.. Christina Górska is contactpersoon voor de Poolse gemeenschap (Arka).   

 

2. Insprekers: 

** Nicole: geeft aan dat ze hevig verontwaardigd en teleurgesteld is dat de dorpsraad geen contact 

met hun bedrijf heeft gezocht om informatie in te winnen over het plan voor het realiseren van 

een biomassacentrale voordat men overging tot het onderschrijven van een brief van de 

actiegroep en dorpsraad Horst. Een ander punt van irritatie was het publiceren van een artikel in 

’t Krèntje. 

.. De dorpsraad geeft aan dat het inderdaad te snel door de bocht was om een standpunt in te 

nemen zonder een nadere toelichting te hebben gevraagd. De dorpsraad was van mening dat er 

voldoende informatie via diverse publicaties en tv-programma’s was om een standpunt in te 

nemen en dat er onvoldoende was stilgestaan bij het belang van de ondernemer. Er wordt 

afgesproken om dit gesprek alsnog te gaan voeren. 

.. De genoemde publicatie in ’t Krèntje is niet gedaan door de dorpsraad maar door iemand van de 

actiegroep. De dorpsraad geeft aan dat men dit eigenlijk had moeten voorzien dat dit zou 

gebeuren. 

** Bart: een varkenshouder uit Veulen is voornemens om op de voormalige varkenshouderij 

Houben (Crommentuynstraat 34a) 470 vrije uitloop varkens te gaan houden. Dit grens met de 

bebouwde kom is ongeveer 80 m. Omdat er nog oude vergunningen op dit pand rusten is er een 

nieuwe vergunning verleend omdat het aantal varkens minder worden dan in het verleden. De 

buurt heeft bezwaar aangetekend maar heeft geen gehoor gevonden bij de bezwaarcommissie 

van de gemeente. Dus de ondernemer mag de oude stal slopen en er een nieuwe voor in de 

plaats zetten. De buurt weet niet hoe verder? 

.. De dorpsraad is het met de buurt (bewoners van de Crommentuynstraat, Theresiastraat en Dr. 

Lemmenstraat) eens dat dit niet gerealiseerd mag worden. Men is door toeval op het plan 

gestuit er is geen enkele dialoog gevoerd. 

.. In het nieuwe beleid van de gemeente zou dit ook niet meer gerealiseerd kunnen worden. 

Michael Verheijen (gemeente) geeft aan om te onderzoeken welke mogelijkheden er nog liggen 

en of de vergunningen niet in de tussentijd zijn overgedragen op andere bedrijven. Voor 15 april 

mag de buurt en de dorpsraad een reactie van Michael verwachten. 
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3.. Werkgroep Sociaal 

- feestelijke opening van het centrum staat gepland in het weekend van 3 juli (weekend voor de 

kermis). Chiel stelt een werkgroep samen waarin de dorpsraad ook vertegenwoordigd is. 

- Christina Górska is gevraagd om ons te informeren over het kennismaken met en integreren van 

Poolse nieuwkomers (arbeidsmigranten die in Meterik een bestaan willen opbouwen). 

Christina is van het begin betrokken bij de Poolse parochie en de stichting Arka. Zij ondersteunt 

arbeidsmigranten met paperassen en andere vragen/problemen. 

.. Christina geeft aan dat Poolse mensen van nature terughoudend zijn, die komt vaak over of dat 

ze gesloten zijn of geen contact willen. Stap zelf naar de mensen toe en nodig ze eventueel een 

keer uit. Als het ijs gebroken is dat komen ze vanzelf los. 

.. De arbeidsmigranten die hier een bestaan willen opbouwen hebben over het algemeen een 38e 

of 40-urige werkweek waarbij in het seizoen het wat meer kan zijn. 

.. Tijdens het gesprek kwam steeds naar voren dat communicatie/taal een belangrijke voorwaarde 

is om tot een goed contact te komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat men dit op wil pakken? 

Misschien dat er via de school informatie verstrekt kan worden. 

.. Christina oppert het idee om regelmatig een bijeenkomst te organiseren voor Polen en 

Meterikkers om elkaar te ontmoeten. In het verleden is dit ook gebeurd maar hier bleek dat de 

deelnemers zich niet vermengden. Er zal dan een programma moeten zijn waar nationaliteiten 

gemengd worden.  

 

4. Werkgroep Openbare ruimte 

- Onderhoud Donksweide is grotendeels klaar. 

- De realisatie van het wandel-/fietspad is al voor een gedeelte klaar. Er zijn ook wildroosters 

aangebracht, de bordjes hiervoor en poortjes komen nog. 

- De planning is dat het centrumplan eind maart klaar is. 

- Bij de zandberg is weer een crossauto bezig geweest. Er wordt haast gemaakt met het 

aanbrengen van een natuurlijke afrastering (boomstammen). 

 

5. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- bow: de funderingen zijn gestort en alles verloopt momenteel volgens schema. 

- ontwikkeling Meteriks veld 2: er zijn een negental aanmeldingen voor een eventueel CPO-bouw. 

De werkgroep organiseert voor de groep op 1 april een informatieavond. 

 

6. Werkgroep Verkeer 

- De dorpsraad stemt in met het actieplan veilig op weg. De materialen die bij deze campagne 

nodig zijn worden bekostigd uit de prioriteitsgelden. 

.. Flyer uitreiken met sleutelhanger, hele campagne, tkv de dorpsraad. Aanvraag prioriteitsgelden 

600 stuks 

- Tijdens de opening van het centrum start de campagne “Veilig op weg”. 

 

7. Werkgroep Duurzaamheid 

.. Karin/Ingrid zijn geïnterviewd voor blad energiek. 

.. De werkgroep Isolatie organiseert een informatieavond op 10 mei 

.. De werkgroep Zonnepanelen maakt een flyer met tips en een art. in ’t Krèntje. Dit zijn dan 

handvaten waarmee de mensen zelf aan de slag kunnen. Indien nodig kunnen de mensen 

ondersteunt worden. 
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8. Thema:  

.. Werkwijze evalueren dorpsvisie wordt verplaatst naar de vergadering van 22 april dit in verband 

met de aanvulling op de agenda en afwezigheid van 2 leden van de dorpsraad. 

.. De kascontrole is uitgevoerd door Jolanda en Paul. Deze controle bestaat uit het controleren van 

de gelden van de dorpsraad en ’t Krèntje. Alles is prima in orde met dank aan Martin vd 

Homberg en Mat van Rijswick.  

.. De nieuwe kascontrolecs bestaat uit Jolanda en Frans. 

 

8. Verslag van 17-02-2022 + actielijst (zie bijlage) 

.. Het verslag van 17 febr. wordt goedgekeurd en de actielijst bijgewerkt. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 12-02-2022 

.. Reactie fa. Litjens nav publicatie biomassacentrale in ’t Krèntje is aan de orde geweest bij 

agendapunt 2. 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

wk 1: verslag / stuk van de werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling / stukje over het centrumplan. 
wk 2: nog te bepalen 
wk 3: omgaan met arbeidsmigranten, nieuwkomers 
wk 4: agenda / duurzaam 
wk 5 : agenda 
 
11. Rondvraag en sluiting 
- Wiel Janssen: beschadigingen van het trottoir bij de Speulhofsbaan door kerend verkeer dat de 

verkeersborden heeft genegeerd. 
.. Dit op meerdere plekken. Zodra het centrumplan gereed is volgen de herstelwerkzaamheden 

die door de werkzaamheden veroorzaakt zijn. 
.. Michael: er komt een binnenkort een brf over het nieuwe subsidiekader. 
- Voor diverse inwoners is het een doorn in het oog dat de auto’s van uitzendbureau Josko in het 

centrum geparkeerd staan. Meterik wordt als uitvalbasis gebruikt door de werknemers. Zij 
komen van her en der, parkeren de auto’s verzamelen zich en gaan met busjes naar het werk. 

.. Paul neemt contact op Josko. 
- Paul: Horst aan de Maas wil zich profileren als de gezondste regio. Toch raar dat je met carnaval 

toegangskaarten met consumptie moet kopen, je wordt hierdoor min of meer aangezet om het 
aantal bonnen op te maken omdat inleveren niet mogelijk is. 

.. Monique neemt dit mee in haar overleg. 
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