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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 17 – 11 – 2022 
Aanvang 19.30 uur  MFC, biljartruimte 
Afm.: Karin  
Gasten: Bert Thijssen, Jos Tielen (bestuursleden KBO) 
 
1. Opening 
- Mathieu heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen. 
 
2. In gesprek met KBO 

De KBO is een vereniging waar iedereen vanaf 55 jaar lid kan worden. Momenteel telt de 
vereniging ongeveer 200 leden. Veel leden van Vrouwen Sterk zijn ook lid van de KBO. We 
proberen met onze activiteiten met elkaar rekening te houden en waar mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 
De activiteiten die georganiseerd worden kunnen worden onderverdeeld in kleine en grote 
activiteiten. De kleine activiteiten zijn bijv. : kaarten, kienen, knutselen, wandelen en fietsen. De 
grote activiteiten zijn: excursies, themamiddagen over interessante onderwerpen, jaarlijkse 
fietstocht, Jaarlijks een fietstocht in samenwerking met ‘ Vrouwen Samen Sterk ‘ naar Kevelaer, 
kerstviering en jaarlijkse feestavond. 
 

Het bestuur bestaat uit: Jan Steeghs (aftreden vz), Bert Thijssen (secr), Wiel van Rengs (pm), Hay 
van Rens( vvz ) bestuursleden Jos Tielen, Annie van Horck, Mia Vervoort en Ria van den Goor. 
 

Naar vele jaren onder de paraplu van de Uni KBO gezeten te hebben, gaan we per 1 januari 2023 
de samenwerking aan met de KBO Brabant, Gelderland Overijssel en Noord Holland. Een 
organisatie met ruim 200.00 leden. Qua service en ondersteuning van en voor de leden 
veranderd er niets.  
 

Op 10 december 2024 bestaat de KBO Meterik 60 jaar, hier wordt extra aandacht aanbesteed. 
De Jeu de Boulesclub valt onder de vlag de KBO maar opereert geheel zelfstandig. 
 

De ledenwerving gebeurt voornamelijk door stukjes in ’t Krèntje, als dit (gratis) in de bus komt 
bij alle huishoudens, en mond op mond reclame. Er is ook een aantal leden die zelden of nooit 
naar activiteiten komen. Dit is omdat ze al op hoge leeftijd zijn of omdat ze nog niet met 
pensioen zijn  . 
Mathieu vraagt of de KBO een beeld heeft van de senioren die vereenzamen of steun nodig 
hebben en zo ja of men dit met de werkgroep sociaal wil delen. 
 

Niet direct, ik denk dat dit een taak is van de Dorpsverbinders. 
 
Alle actieve of niet actieve leden worden altijd op de hoogte gehouden van de activiteiten en de 
ontwikkelingen van de KBO. Dit door de wekelijkse mededelingen in ‘t krentje en via hun e-mail. Jaarlijks 
krijgen alle leden een jaarprogramma netjes thuisgestuurd. 
 

We zien dat de KBO Meterik een bloeiende vereniging is die voorziet in een behoefte en we zien 
ook dat veel 55+ geen idee hebben wat er allemaal georganiseerd wordt. 

 
3. Werkgroep Openbare ruimte  
- Realisatie multifunctioneel speelveld:  

Het plan wordt door alle deelnemende partijen omarmt. De uitwerking gebeurt samen met vc 
Trivia. De bedoeling is om ook een beachvolleybalveld te realiseren. 
Met de keuze van de locatie wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen rondom 
Jong Nederland (evt. verplaatsen van het speelveld). 
De financiering gebeurt door het inzetten van prioriteitsgelden en werven van externe fondsen. 

- Frans en Ton hebben met de gemeente een rondgang gemaakt langs de onderhoudspercelen. 
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- De officiële opening fiets-wandelpad heeft plaatsgevonden. In alle publicaties is vergeten de 
initiatiefnemer te vermelden. Binnenkort komt er een artikel in ’t Krèntje waarin het idee, 
uitwerking plan en realisatie verder wordt toegelicht en hierin wordt ook aandacht besteed aan 
de initiatiefnemer. Tevens wordt hij ook betrokken bij het plaatsen van het definitieve 
naambordje. Op het naambordje komt een QR code waarmee men de geschiedenis van het pad 
kan lezen. 

- De werkzaamheden bij de zandberg kunnen worden opgepakt, de eigenaar heeft toestemming 
gegeven. 

4. Werkgroep Sociaal 
- De deelname aan de mantelzorgdag was met 70 gasten groter dan de verwachting. Hier wordt 

volgend jaar de begroting op aangepast. 
 
5. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 
- De woonvisie Meterik is vastgesteld door de gemeente. Hierin zijn de opmerkingen van de 

werkgrp. meegenomen. 
- In Meteriks veld 2 heeft inmiddels een archeologisch proef-onderzoek plaatsgevonden.  
- Cpo bouwers Meteriks veld 2 zitten in de besluitvormingsfase. 
- De werkgroep gaat nu aan de slag met de herbestemming van de gymnastiekzaal en in kaart 

brengen van locaties waar in de toekomst evft. woningbouw gerealiseerd kan worden. 
** Er is onduidelijkheid over de ruimte die beschikbaar is voor particuliere woningbouw. De 

werkgroep informeert bij de gemeente. 
- De werkzaamheden bij de gedeeltelijke vrije uitloop varkenshouderij Crommentuynstr zijn 

gestart. De ontwikkelingen worden afgewacht en klachten onmiddellijk gemeld. 
 
6. Werkgroep Verkeer 
- Er is een tafelgesprek geweest met enkele bewoners van de bewoners Speulhofsbaan, zie 

mailverkeer. Deze bewoners waren door de gemeente niet meegenomen in de plannen 
betreffende de aanpassing van de Speulhofsbaan.  

- Er is overleg geweest met de gemeente betreffende de te nemen verkeersmaatregelen ivm 
realisatie sporthal.  

 Volgens ons is de brug op de Speulhofsbaan een knelpunt, hier komen de voetgangers (lees 
schoolkinderen) in de knel met het andere verkeer bijv. vracht- en landbouwverkeer. Een aparte 
voetgangersbrug zou hier een oplossing kunnen zijn. Frans zet dit idee door naar de gemeente. 

- mail Piet Kuenen: Piet geeft aan dat er niets gebeurt. Hij heeft gelijk. Helaas is de afd. verkeer 
onderbezet (veel ambtenaren vertrokken en ziekte). Momenteel kunnen wij hier niets aan 
veranderen, het stagneert. Handhaven op snelheid en het ophangen van de smileys zijn in onze 
ogen de enige opties. Dit wordt ook met de gemeente gecommuniceerd. 

- De werkgroep gaat kijken of er toch een bijeenkomst met de ondernemers gepland kan worden. 
- Het parkeerverbod voor het mfc wordt vaak genegeerd. De vraag is in hoeverre dit overlast 

veroorzaakt. Er moet ruimte zijn voor de marktkramen en verder wachten we af er klachten 
komen. 

 
7. Werkgroep Duurzaamheid 
- de informatiemiddag waarop huizen bezocht konden worden was een succes, er wordt 

nagedacht over een vervolg. 
- de informatieavond over warmtepompen werd door veel belangstellenden (60 personen) 

bezocht. Helaas was de informatie voor sommigen te technisch en in een te hoog tempo. Het 
was ook jammer dat er geen kostenvoorbeelden werden gegeven van installaties (warmtepomp 
+ installatiekosten). Rik heeft enkele proforma berekeningen gemaakt en deze worden met 
aanvullende informatie naar de aanwezigen gemaild.  

 
8. Verslag van 15-09-2022 + actielijst (zie bijlage) 
 Het verslag van 15 sept. wordt gekeurd en de actielijst geactualiseerd. 
 
9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15-09-2022 
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.. Het vergaderschema 2023 wordt vastgesteld en bij dit verslag gevoegd. 

.. De ouderraad van de basisschool stopt op last van het schoolbestuur met de organisatie van 
Sintermerte. Op 14 dec. is er een overleg van de gez. verenigingen waarop dit onderwerp op de 
agenda staat, Jolanda gaat hier naar toe namens de dorpsraad. 

 Is het mogelijk om een aparte werkgroep in het leven te roepen die het balgooien, intocht van 
Sint en Sintermèrte organiseert, evt. onder de vlag van de dorpsraad of JCM? 
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10. Kopij ’t Krèntje 
wk 1: het verslag 
wk 2: een stukje over paadje 
wk 3: agenda 
wk 4: agenda 
 
11 Rondvraag en sluiting 
.. Kerstbomen: Sjaak gaat aan de slag om deze te kopen. Op za 10 dec. worden ze geplaatst. Hulp 

wordt via de app gevraagd. 
.. Martin snoeit de platanen bij de kerk, dit wordt ook via de app verder gecommuniceerd. 
.. Sjaak geeft aan dat er gelden beschikbaar zijn voor verkeersafwikkeling bij nieuwe woonwijken. 

Hij zorgt voor informatie en het onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering in 
december. 

 
21.40 sluiting van de vergadering. 
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