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Agenda dorpsraadvergadering, donderdag 15 – 12 – 2022 

Aanvang 19.30 uur  MFC 

afm.: Martin, Sjaak tot 20.00 uur aanwezig. 

  

1. Opening 

- Verslag van bijeenkomst jeugdverenigingen wordt onder punt 8 besproken. 

 

2. Werkgroep Openbare ruimte  

- Zandberg wordt op 14 jan. opgeknapt. 

- Madou’s bosje werkzaamheden gepland voor eind april en oktober. 

- Banken achter de kerk en omgeving worden opgepakt tijdens NL-doet op 10 en 11 maart. Frans 

meldt het project aan. Sjaak informeert of er ergens een rest partij klinker op de kop kan 

worden getikt. Kosten kunnen evt. ook uit het potje groen worden bekostigd. 

- Donksweide werkzaamheden staan voor zaterdag 4 febr. en zaterdag 24 juni gepland. 

- Het multisportveld komt definitief achter de nieuwe sporthal. Er zal aanvullende financiering 

nodig zijn, dit wordt opgepakt als het ontwerp concreet is. 

- Speeltuin Jan Drabbelstraat: de buurt wil een andere inrichting, hiervoor wordt een overleg 

gepland. 

 

3. Werkgroep Sociaal 

- De werkgroep heeft een bijeenkomst gehad waarop de activiteiten geëvalueerd zijn en een 

opzet is gemaakt voor 2023. De werkgroep heeft ook overleg met de andere werkgroepen 

sociaal in de gemeente. 

- Er is een vrijwilligerslunch geweest 

- De begroting moet voor 31 dec. zijn ingediend. 

- bij bijeenkomst nieuwkomers ook verenigingen uitnodigen. Goed programma maken. 

- mantelzorgers hebben te weinig gelegenheid om naar de bijeenkomst te komen, verplaatsen 

naar de avond. 

 

4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- De woningen van het project BOW zijn opgeleverd. De bouwers zijn tevreden over het resultaat. 

De bestrating van het gebied staat gepland voor de 2e week van jan. 2023. 

- In het plan Meteriks veld 2 zijn buiten de kavels voor het CPO-project geen kavels beschikbaar 

voor particulieren. Dit is in tegenspraak met de informatie van de gemeente tijdens de 

informatiebijeenkomsten.  

- De gemeente heeft nog geen plannen over de herbestemming van de gymnastiekzaal na het 

gereedkomen van de sporthal. De werkgroep gaat hier mee aan de slag. 

- De werkgroep gaat ook aan de slag met het zoeken naar ruimte waar in de toekomst eventueel 

gebouwd zou kunnen worden. 

 

5. Werkgroep Verkeer 

- De gemeente reageert niet op mails en komt afspraken niet na. Mathieu maakt een afspraak 

met de wethouder gemaakt. 

- Het blijkt dat de zebrapaden niet opvallen en dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dit 

wordt meegenomen in het overleg met de wethouder. 

- Ondanks afspraken heeft de gemeente nog niet gereageerd naar de bewoners van de 

Speulhofsbaan. Mathieu maakt een afspraak met de fam. Teluy om dit te bespreken. 
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- Er nog steeds geen gesprek gepland met ondernemers en gemeente. Er zou worden gesproken 

over een proef met snelheidsremmende maatregelen. Ook hier geeft de gemeente niet thuis. 

Dit wordt ook meegenomen in het overleg met de wethouder. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- De proformaberekeningen betreffende de verschillende verwarmingsinstallaties zijn niet per 

mail verzonden maar geplaatst in ’t Krèntje. 

 

7. Verslag van 17-11-2022 + actielijst (zie bijlage) 

 Het verslag wordt goedgekeurd en de actielijst bijgewerkt. 

 

8. Algemeen, overleg van de jeugdverenigingen 

- Jong Nederland heeft een tekort aan leiding en gaat daarom de activiteiten minderen. Verder 

zijn ze mogelijkheden aan het bekijken om ouders meer te betrekken bij de activiteiten. 

.. De organisatoren van Sinter Merte, balgooien en Sinter Klaas willen om verschillende redenen 

stoppen met organisatie. Men vindt dat dit dorps-activiteiten zijn die en minder bij school of 

vereniging passen en in feite ondergebracht zou moeten worden bij de dorpsraad. 

→ De dorpsraad wil dit onderzoeken. Jolanda en Paul nodigen de kartrekken van de activiteiten uit 

voor een gesprek om de haalbaarheid te verkennen. De organisatie hiervan zou een aparte 

werkgroep van de dorpsraad kunnen zijn. 

.. Bij Jong Nederland is het geografisch middelpunt van de gemeente gesitueerd. In het verleden is 

er al over gesproken om dit onder de aandacht te brengen. Frans komt een voorstel. 

 

9. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 19-11-2022 

2022142 gem herijking subsidiekaders soc 21-nov 

2022143 gem herijking subsidiekaders als 21-nov 

2022144 vz re Kruisen en Kapellen 28-nov 

2022145 nmf nieuwsbrief 1-dec 

2022146 Mariet Bakker opm. zebrapad gymzaal 2-dec 
Uitgaande post 

2022027 fj gem. voetpad naar sportvelden 22-nov 

 

10. Kopij ’t Krèntje 

1e verslag/ kerstwensen 
3e stukje particuliere bouwgrond (Ton) /agenda/ nieuwjaarswens 
4e agenda 
 
11 Rondvraag en sluiting 
- Er wordt een overleg gepland met vertegenwoordigers van de dorpsraden America, Hegelsom, 

Meterik, Uverta en gemeente  betreffende de fietsroute(s) naar sporthal. Mathieu en Frans 
pakken dit op. 

 
21:16 
**  Na afloop jaarafsluiting bij Ger. 
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