Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 19 – 05 – 2022
Aanvang 19.30 uur
MFC
Afw.: Mathieu, Jolanda
Gasten: namens Jong Nederland: Rick van Rengs (secr.) / Anja Huys (penningmeester); Rik Verbong,
Jeu Tacken
1.
---

Opening door Paul
In verband met de afwezigheid van Mathieu neemt Paul de voorzittershamer ter hand.
Agendapunt 7: in gesprek met Jong Nederland wordt als 2e punt op de agenda gezet.

2.

In gesprek met Jong Nederland
Jong Nederland is een vereniging voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool (7 jr.) tot 1819 jaar. Samen bezig zijn, plezier, ontplooiing, geborgenheid en sfeer zijn belangrijke
uitgangspunten. Bijna alle kinderen van de basisschool van groep 4 melden zich aan als lid en
een groot gedeelte blijft lid. De hoop is dat oud leden na verloop van tijd leider willen worden
van een groep.
Naast de wekelijkse groepsavonden is er jaarlijks een zomerkamp. Ook staat er jaarlijks een
weekend op het programma. Af en toe organiseert Jong NL Limburg ook een activiteit/weekend.
Ook voor Jong Nederland is het lastig om voldoende leiding te vinden om de activiteiten door te
laten gaan. Ook is men al geruime tijd op zoek naar een voorzitter.
Naast de contributie zijn er activiteiten op de kas te spekken zoals: het ophalen van oud papier
en metalen en de jaarlijkse rommelmarkt.
Rick merkt op dat de basis van leefbaarheid in een dorp de verenigingen zijn, te veel mensen
vinden het fijn als er iets georganiseerd wordt als ze zelf maar niets hoeven te doen. Voor de
dorpsraad ligt er misschien een taak om breed uit te dragen dat we samen Meterik zijn en dat
we een fijn en actief dorp kunnen blijven door samen de schouders eronder te zetten.
.. De leidraad van het gesprek wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

3.
-

Werkgroep Sociaal
feestelijke opening van het centrum: door Giel is er nog geen actie ondernomen. Frans neemt
contact op met Giel om er vaart achter te zetten.
ceremonie oorlogsmonument: dit was klein en respectvol. Dit wordt ieder jaar herhaald net
voor de meivakantie.

3.
-

Werkgroep Openbare ruimte
Madous bosje is aangepakt en er heeft groot onderhoud in Donksweide plaatsgevonden, tevens
is er een bosmaaier op accu is aangeschaft.

4.
-

Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling
Ontwikkeling Meteriks veld 2: momenteel is zijn er voor 12 percelen belangstellenden om deel
te nemen aan het CPO-project. Deze groep is een zelfstandige groep waarbij de dorpsraad zorgt
voor de vergaderlocatie. Paul Heldens is het aanspreekpunt, hij heeft de contacten met de
gemeente.
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-

5.
-

-

De CPO-groep heeft gevraagd of ze kunnen opereren onder de vlag van de dorpsraad als
rechtspersoon.
De dorpsraad wijst dit verzoek af omdat de juridische consequenties niet duidelijk zijn, een
eerder verzoek van een andere organisatie ook heeft afgewezen. De cpo-groep wordt
geadviseerd om elders te informeren hoe men dit heeft aangepakt. Volgens de dorpsraad is het
beste om zelf een vereniging op te richten. Ton informeert Paul Heldens hierover.
De verwachting is dat in het verjaar 2023 de grondwerkzaamheden starten.
Werkgroep Verkeer
De te hoge snelheid blijft een probleem en heeft de volle aandacht. We zien dat de Smileys
regelmatig effect hebben, ze worden regelmatig verplaatst om ze zo onder de aandacht te
blijven houden.
Binnenkort worden de verkeerstellingen opgestart.

6.
-

Werkgroep Duurzaamheid
Informatieavond is goed bezocht met vele positieve reacties.
Isoleren.com en JD Energy Systems verzorgenden de presentaties.
De werkgroep neemt deel aan de Greune Mert in Horst op zondag 26 juni.
In sept. wordt er duurzame huizenroute georganiseerd. Een route waar een bezoek kan worden
gebracht aan huiseigenaren die willen laten zien welke maatregelen ze hebben genomen om
hun huis te verduurzamen. Dit is tevens een gelegenheid om ervaringen te delen.

7.
..
..

Verslag van 21-04-2022 + actielijst (zie bijlage)
Het verslag wordt goedgekeurd.
De actielijst wordt bijgewerkt.

8.
..

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 14-04-2022
Geen zaken die nog aan de orde dienen te komen.

9.
..
..
..
..

Kopij ’t Krèntje
wk 1: verslag, Frans, openbare ruimte
wk 2: duurzaam Meterik
wk 3: agenda, deelname greune Mert
wk 4: agenda

10. Rondvraag en sluiting
.. Paul: waar staan in Meterik openbare laadpalen?
* In Meteriks veld zijn 2 openbare laadpalen. Ton dringt er bij de gemeente nogmaals op aan om
bij BOW ook een laadpaal te realiseren.
** Rik geeft aan zich te willen aansluiten bij de dorpsraad en dan met aandachtsgebied
duurzaamheid.
Om 21. 20 sluit Paul de vergadering.
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