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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 16-06-2022 

Aanvang 19.30 uur  MFC 

afm: Paul de Koning, Rik Verbong, Sjaak Jenniskens 

gasten: Christian Keijsers; Mirjam Plomp 

 Sjaak verlaat 

 

1. Opening 

 OJC KNOR was helaas niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Zij worden uitgenodigd voor 

de vergadering van 18 augustus. 

 

2. Werkgroep Openbare ruimte 

- Stand van zaken trafohuisje nav het overleg met de gemeente: 

De gemeente is positief over het plan om het trafohuisje te behouden en wil tijdig geïnformeerd 

worden over de voortgang zodat men ook kan sturen op de evt. vergunningaanvragen e.d.  

Ook heeft men aangegeven dat het trafohuisje moet worden ondergebracht onder een 

rechtspersoon. Het idee is om het onder te brengen bij de stichting ‘Kruisen en Kapellen’ 

- Ideeën trafohuisje, presentatie door Christian Keizers en Mirjam Plomp (beide lid van de 

Heemkundevereniging.) 

.. Christian heeft de presensatie het TransforMeerhuisje genoemd. In de archieven van de 

gemeente blijkt niets terug te vinden van de historie, wel is heeft het trafohuisje huisnummer 4. 

.. Door ramen aan te brengen is het mogelijk om een prachtige doorkijk te realiseren waardoor er 

min om meer een visuele verbinding ontstaat tussen de Schadijkerweg en St. Jansstraat.  

.. Er is ruimte om transparante vitrinekastjes te plaatsen waarin bijv. - Meterikse producten 

getoond kunnen worden – de Heemkunde zich kan presenteren en stukken tentoon kan stellen 

– de start van een historische QR wandeling – een plek om boeken te ruilen – presenteren van 

de activiteiten- of cultuuragenda van Meterik – enz. 

* Frans stuurt de presentatie door naar de gemeente en maakt een afspraak om het verder te 

bespreken, hier sluit Christian bij aan; 

* Na het overleg met de gemeente gaan we aan de slag om het verder ter organiseren. Mathieu 

en Frans nemen het initiatief om tot een plan van aanpak te komen, wie is de kartrekker? 

* Christian probeert een globale begroting te maken met als uitgangspunt veel zelfwerkzaamheid. 

- Plaatsing ooievaarsnest in Donksweide: dit is een idee van Peter Hendriks dat door Jac Tacken is 

opgepakt. 

.. Peter Hendriks wil dit verder uitwerken en Maashorst wil dit verder sponsoren (ook het 

onderhoud). Het plan is om hier ook een nestcamera op te zetten. 

.. De plaatsing vindt plaats in okt. Na gereedkomen gaan we het wandel-fietspad openen, we zien 

dit als afsluiting van een langdurig proces. 

- mail Marcel Hermans d.d. 2-6-2022: 

.. Frans antwoordt Marcel en geeft aan dat het valt onder het groenonderhoud van de gemeente 

en dat zij in deze aanspreekpunt zijn. 

- Zaterdag 25 juni onderhoud is er groot onderhoud in Donksweide gepland. 

- Aankleding centrum: 

`` Er zijn diverse ideeën: verlichting in de bomen of plaatsen van lichtornamenten; 3 vrouwen in 

het licht zetten. Bij het laatste wordt opgemerkt dat de 3 vrouwen niet goed zijn teruggezet, dit 

is wel nodig als ze verlicht gaan worden. Frans neemt dit mee als bespreekpunt met de 

gemeente. 
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3. Werkgroep Sociaal 

- De feestelijke opening van het centrum gaat niet door omdat de initiatiefnemers hebben 

afgehaakt. 

- De bedoeling is om op donder- en vrijdag een parkeerverbod bij het MFC in te stellen. Het 

bestuur van het MFC moet hier nog een reactie op geven. 

- Activiteit nieuwkomers: dit staat gepland voor 17 sept. In ’t Krèntje van 14 juli wordt een artikel 

en uitnodiging geplaatst, de werkgroep sociaal pakt dit op (Mathieu). 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- De school heeft plannen om op korte termijn uit te breiden aan de achterzijde. 

 

5. Werkgroep Verkeer 

- De metingen zijn geweest en toegezonden. Volgens afspraak komt er nu een gesprek met de 

gemeente. Frans zorgt voor de afspraak waarvoor Fred, Ger en Piet ook worden uitgenodigd. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- Zondag volgende week zondag 26 juni is de Greune Mert in de Mèrthal in Horst. De werkgroep is 

hier ook aanwezig met een stand. 

 

7. Verslag van 19-05-2022 + actielijst (zie bijlage) 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

- De werkgroepen worden verzocht om een kort jaarverslag te maken over 2021, zodat het 

jaarverslag van de dorpsraad kan worden gerealiseerd, dit dient uiterlijk 10 sept. bij de secr. te 

zijn. 

- De vergadering juli wordt verplaatst naar 18 aug. ivm vakantie van diverse leden. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15-05-2022 

 Hier zijn geen vragen over. 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

.. wk 1.: Verslag/ greune Mert (Karin) 
 wk 2.: trafohuisje/ verdere uitwerking Frans … Greune Mert 
 3. Duurzaam Meterik .. Arnold 
 4. Fijne vakantie (Jolanda) 
.. Juli-editie: een stuk over het verkeer (Frans) en een stukje voor de nieuwkomers + uitnodiging 

voor 17 sept. (Mathieu). 
 
11. Rondvraag en sluiting 
.. Frans/ BBQ 28 aug. 15.00 uur Frans 
.. Karin doet mee met open tuinendag a.s. zondag 19 juni. 10.00 – 17.00 
 
 
Om 21.25 sluit de voorzitter de vergadering. 
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