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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 15-09-2022 

Aanvang 19.30 uur  MFC 

afm.: Martin, Jolanda 

gasten: Ron Jacobs (OJC Knor), Ward Versleijen (OJC Knor) 

 

1. Opening 

- Vaststellen agenda 

 

2. In gesprek met OJC Knor  

- OJC Knor is opgericht in 1979. De doelgroep is de jeugd uit Meterik tussen 16-25 jaar.  

Op evenementen en speciale feesten na zijn het voornamelijk jongens die de soos bezoeken. Er 

wordt over nagedacht om de dames meer bij de soos te betrekken. In de praktijk blijkt dit lastig 

te zijn omdat de gedachten over een gezellige avond verschillen. Misschien dat een ladiesavond 

een start kan zijn. 

Behalve zondag is de soos iedere dag open, er zijn geen vaste openingstijden. Indien men naar 

de soos wil, kan een vrijwilliger (bijna 70) de sleutel ophalen bij een bestuurslid. 

 

OJC Knor organiseert diverse activiteiten voor de doelgroep, nieuwe ideeën zijn altijd welkom en 

worden indien mogelijk opgepakt. 

Men werkt met een vrijwilligerscontract waarin oa vermeld staat met welke afspraken/regels 

men te maken heeft. Iedere week poetsen 2 vrijwilligers de soos die het afgelopen jaar 

verbouwd is. 

 

 Het is momenteel lastig om financieel rond te komen. Door Corona is de soos een tijdje dicht 

geweest en heeft de jeugd haar toevlucht genomen naar de keten (een vijftal in Meterik). 

Hierdoor heeft een nieuwe lichting soosgasten gedurende 2 jaar de soos aan zich voorbij laten 

gaan. Verder is het verschil in drankprijs (€ 2,-- of € 0,50) voor de jeugd ook een drempel. 

 

 Het bestuur van de soos wisselt regelmatig. Zodra men rond de 25 jaar is maakt men plaats voor 

een opvolger. Zo wil men goed in kunnen spelen op de doelgroep. Momenteel vindt de 

overgang plaats naar een nieuw bestuur waar Ron lid van is en Nard neemt afscheid. 

 De soos heeft regelmatig overleg met de andere sozen in de gemeente betreffende de diverse 

beleidszaken en ook om mogelijkheden voor nieuwe activiteiten te bespreken. 

 

 Tot slot nodigt de soos de dorpsraad uit om op bezoek te komen of om daar een keertje te 

vergaderen. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte  

- Er wordt gewerkt aan het ooievaarsnest. Er wordt aandacht aan besteed tijdens de opening van 

het fiets-wandelpad medio okt. 

- Er wordt bekeken of een bordje in de Donkstraat waar het wandel-fietspad wordt aangegeven 

mogelijk is. Het blijkt niet helemaal duidelijk te zijn tot hoever het fietspad doorloopt. 

- Trafohuisje: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Eerst moet duidelijk zijn of de stichting Kruisen 

en Kapellen die in beheer wil hebben, dan dient een haalbaarheidsonderzoek plaats te vinden 

en dan heeft het zin om met de gemeente in gesprek te gaan. 

- Het probleem van de bladkorf in de Crommentuynstraat is opgelost door het naar de overzijde 

van de straat te verplaatsen. 
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4. Werkgroep Sociaal 

- De inloopavond voor nieuwe bewoners is op dinsdag 20 sept. van 19.30 -21.00 uur.  

 

5. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- De cpo-groep Meteriks veld 2 bestaat uit 10 deelnemers voor 14 percelen. Inmiddels zijn de 

mensen van de wachtlijst benaderd of men wil participeren. Indien er percelen onbezet blijven 

dan gaat men dit buiten Meterik onder de aandacht brengen. 

Momenteel is men ook bezig met het kiezen van een architect. Hiervoor heeft men 3 

architectenbreaus uitgenodigd om hun ideeën te presenteren. 

 

6. Werkgroep Verkeer 

- Campagne Veilig op Weg: 

.. De verkeersborden die de kinderen van de basisschool hebben gemaakt zijn in de buurt van 

de school geplaatst. Ook zijn er nieuwe borden gekomen op de Sint Jansstraat en 

Crommentuyntraat; 

.. De verkeerstelling wordt voortgezet; 

.. Er komt nog een middag waar men met auto’s tractors de werkelijkheid nabootst. 

- In okt. vindt het gesprek met de ondernemers plaats. Meedenken en draagkracht creëren is hier 

de doelstelling. 

 

7. Werkgroep Duurzaamheid 

- De duurzame huizenroute is 16 okt. 

- 15 November is de informatieavond warmtepompen. 

- Inmiddels hebben diverse inwoners na de informatieavond besloten om te gaan isoleren. 

 

8. Verslag van 18-08-2022 + actielijst (zie bijlage) 

.. Met een kleine tekstuele aanpassing wordt het verslag goed gekeurd. 

.. De actielijst is bijgewerkt. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 18 - 08 – 2022 

.. Uitnodiging van VC Trivia wordt nog doorgestuurd naar Frans, die dit verder oppakt. 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

.. 1e verslag/ huizenroute 
 2e verslag inloop Mathieu 
 3e veilig verkeer (Frans) / cpo Meteriks veld (Paul Heldens) 
 4e ???? 
 
11. Rondvraag en sluiting 
De vergadering van 20 okt. vervalt omdat Frans, Rik, Ton dan afwezig zijn. Jolanda past dit aan in de 
Molenwiekagenda.  
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