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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 18-08-2022 Aanvang 20.00 uur Kwekerij Litjens 

Deze bijeenkomst vond plaats bij paprikakwekerij Litjens aan de Kempweg. 

Om 19.00 starten we met uitleg van Mark en Nicole Litjens over hun bedrijf gevolgd door een 

rondleiding.  

Bevlogen vertelden Mark en Nicole over hun bedrijf waarbij ook werd ingegaan op de problemen 

waarmee men als ondernemer te maken heeft. Ook kwam duidelijk naar voren dat men op een 

verantwoorde, duurzame en milieubewuste wijze produceert. 

Velen van ons hadden geen beeld van omvang van het bedrijf, de mate van automatisering en 

personeelsomvang.  

 

1. Opening 

-- Vaststellen agenda 

 

2. Werkgroep Openbare ruimte 

- Ook dit jaar willen we een kerstbom op het plein. Ton geeft dit door aan de gemeente. 

- Trafohuisje: 

* de groenbak staat in de weg, maar hier is nog een alternatief voor; 

* Van de gemeente nog geen reactie waar me mee verder kunnen, na de vakantie verwachten 

we een antwoord; 

* indien het niet onder gebracht kan worden bij de stg. Kapellen en Kruisen onderzoeken of 

het bij het mfc kan worden ondergebracht. 

- Halfpipe: deze is ivm de werkzaamheden op het sportveld verwijderd. De gemeente geeft aan 

dat deze versleten is en alleen vervangen wordt als daar behoefte aan is. De dorpsraad is van 

mening dat de behoefte bij de jeugd momenteel minimaal is en wil graag een multifunctioneel 

speelveld gerealiseerd zien. De gemeente wordt gevraagd op het budget van de halfpipe niet 

besteed kan worden aan dit speelveld. Ton mailt de gemeente hierover. 

- Donksweide: er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd en de mast voor het ooievaarsnest is 

geplaatst. 

- Rondgang met gemeenteambtenaar: 

* voor het MFC is een algeheel parkeerverbod ingevoerd; 

* de gehandicaptenparkeerplaats wordt niet verplaatst er wordt wel een doorgang door het 

groen naar het trottoir gemaakt; 

* laadpaal bij de kerk wordt verplaatst (staat niet op de juiste plaats). Op termijn komt er ook 

een laadpaal bij het project BOW; 

*- er komt geen prullenbak bij de ingang van het mfc. 

 

3 Werkgroep Sociaal 

- Dinsdag 20 sept. is er een inloopavond in het mfc voor nieuwe inwoners van Meterik. De 

voorzitters van de werkgroepen worden hier zeker verwacht om iets te vertellen over de 

werkzaamheden van de werkgroepen. 

- Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de nieuwe inwoners te bereiken. 
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4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- De cpo groep Meteriks veld 2 gaat in sept. in gesprek met een architecten om hun plannen te 

concretiseren. 

- De verwachting is de bestemmingsplan wijziging voor Meteriks veld 2 in het najaar in de raad 

komt en dat het bouwklaar maken in april 2023 start. 

 

5. Werkgroep Verkeer 

- bespreken verslag van 5 aug. (reeds ontvangen van Frans): 

* het blijkt dat het moeilijk is om een oplossing te vinden voor het aanpakken van de snelheid 

in en rondom de kom van het dorp; 

* er komt een gesprek met de gemeente, vertegenwoordigers van de ondernemers en 

dorpsraad. Vooraf hebben Mathieu en Frans een gesprek met de actiegroep. 

- De snelheid op de Crommentuynstr./Meteriksebaan wordt verlaagd naar 60 km., de procedure 

loopt. 

.. In sept. is er een actie met de school die door de gemeente wordt georganiseerd. 

.. In de bocht bij café Kleuskens wordt hinderlijk geparkeerd, afwachten hoe zich dit verder 

ontwikkeld. 

.. Zodra de scholen weer zijn begonnen de verkeersborden die de kinderen hebben gemaakt in ’t 

Kréntje plaatsen. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- 16 okt. Is er een route duurzame woningen. Men kan dan kijken welke maatregelen er genomen 

zijn om het huis te verduurzamen en tevens kan men in gesprek over de voor-, nadelen en wat 

er allemaal bij komt kijken. Er zijn 4 adressen waar men terecht kan. 

- 15 nov. Is er een informatieavond over warmtepompen. 

 

7. Verslag van 16-06-2022 + actielijst (zie bijlage) 

 Dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

8. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 14 - 06 – 2022 

.. Er zijn geen onderwerpen die apart besproken dienen te worden. 

 

9. Kopij ’t Krèntje 

wk 1: vrijwilligersavond (Jolanda), verslag 
wk 2: verkeer (Frans) 
wk 3: huizenroute/nieuwkomersinloop(Mathieu)/ agenda 
wk 4: agenda 
 
10. Rondvraag en sluiting 
.. AED: bij het voetbalterrein, Jolanda overleg met de voetbalclub waar deze geplaatst kan worden 
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