Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 21 – 04 – 2022
Aanvang 19.30 uur
Iedereen aanwezig + Piet Kuenen als gast.
1.
--

--

MFC

Opening
Toelichting op het verslag van het dorpsradenoverleg d.d. 18 april jl. door Mathieu.
Mathieu en Paul zijn naar dit overleg geweest dat in het kader stond van het nieuwe
subsidiekader. De subsidie voor onze dorpsraad gaat van € 8.500, -- naar € 6.200, --. In het
overleg zijn diverse aanbevelingen gedaan om deze alsnog in het kader in te passen. Het
concept van het subsidieplan dient in juli gereed te zijn.
Inmiddels heeft er ook een dorpsdialoog plaatsgevonden waar het subsidiekader met
verenigingen en organisatie is besproken. Dit verslag komt nog.
Mathieu heeft overleg gehad met Thijs Wagemans over de toegezegde financiële bijdrage voor
het verbouwen van het MFC. Thijs zorgt voor een overzicht waar onze bijdrage aan besteed is.

2.
-

Werkgroep Sociaal
Feestelijke opening van het centrum: het mfc wil hier ook aan meedoen. Verdere info is
momenteel nog niet beschikbaar.

3.
-

Werkgroep Openbare ruimte
Multifunctionele speelveld: er komt een overleg met verenigingen om de wensen te
inventariseren. Geert van Rengs (voetbalclub) neemt het initiatief.
Er is een verzoek binnengekomen om een verwijzingsbord naar jeu de boulesbaan te realiseren.
Frans zet dit door naar de gemeente.
Sraar Haenen heeft diverse ideeën aangedragen om het centrum te verfraaien. Frans pakt dit
verder met Sraar op.
Er is onduidelijkheid over het parkeren voor het mfc en er is slechts 1 invalideparkeerplaats. Dit
wordt met de gemeente besproken (Frans).
Er is onduidelijkheid over het stallen van fietsen bij het mfc. Dit wordt bij de gemeente
aangekaart (Frans).
De prullenbak bij het mfc is verdwenen, dit wordt bij de gemeente aangekaart (Frans).
De brug over de beek nog niet gerealiseerd.
Cirkel bij de kerk moet nog worden opgepakt.

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
ontwikkeling Meteriks veld 2: de gemeente heeft 3 verkenningsgebieden aangewezen waar evt.
CPO-bouw mogelijk is. Er is een groep geïnteresseerden (12 deelnemers) die de mogelijkheden
aan het onderzoeken zijn. De werkgroep ondersteunt op de achtergrond en faciliteert de
bijeenkomsten.

5.
..
..

Werkgroep Verkeer
Veilig op weg:
Vrijdag (morgen) komen de sandwichborden: Sjaak, Jolanda en Frans plaatsen deze.
Zaterdagmiddag wordt om 14.00 uur het startsein van de campagne gegeven. De locatie is het
mfc.
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..

..
..
..

6.
-

Piet Kuenen merkt op dat het verkeer weer toeneemt waarbij de snelheid regelmatig veel te
hoog is. Ook wordt er door meerdere bewoners geconstateerd dat veel tractorchauffeurs met te
hoge snelheid door het dorp rijden met vaak nog een mobieltje in de hand. We adviseren om bij
constatering zelf naar het bedrijf te bellen.
De buurtdag (vervolg campagne Veilig op weg) moet nog opgepakt worden (Mathieu/Frans).
De verkeerstellingen vinden na de vakantie plaats.
Het parkeren aan beide zijden van de St. Jansstraat lijkt een probleem te gaan worden. De
gemeente heeft aangegeven pas een bord te plaatsen als er daadwerkelijk problemen komen!!
Werkgroep Duurzaamheid
De werkgroep is uitgenodigd om deel te nemen aan de greune Mert in Horst (Mèrthal) op 26
juni. Over de invulling van de stand moet nog worden nagedacht.
Informatieavond isoleren is op 10 mei, tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen.

7.
-

Thema:
De dorpsvisie is geëvalueerd. Karin werkt dit verder uit tot een concept. In dec. moet de
definitieve versie klaar zijn.

8.
..

Verslag van 17-03-2022 + actielijst (zie bijlage)
De gemeente heeft aangegeven dat juridisch er niets mogelijk is om de realisatie van een vrije
uitloop varkensstal op de Crommentuynstraat te verhinderen. Men heeft aangegeven om met
de ondernemer in overleg te gaan. Deze situatie had voorkomen kunnen worden als de
gemeente de oude vergunning tijdig had ingetrokken.
De actiegroep heeft aangegeven met de ondernemer in overleg te gaan als het overleg van de
gemeente niets oplevert.
Het contact met uitzendbureau Josko ivm parkeren in het centrum heeft niets opgeleverd. We
moeten wel duidelijk hebben of Meterik als carpoolplek wordt gebruikt of dat de autogebruikers
in Meterik wonen. Komende periode kijken we in hoeverre er auto’s overdag geparkeerd staan.

..
..

9.
..

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 14-04-2022
Geen aanvullende actie.

10.
..
..
..
..

Kopij ’t Krèntje
wk 1: verslag + duurzaam + veilig op weg aftrap
wk 2: info laatste kans opgave duurzaam
wk 3: brug kabroeksebeek / agenda
wk 4: agenda

11. Rondvraag en sluiting
.. Niemand maakt gebruik van de rondvraag
Sluiting om 21.55 uur.
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