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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen, 
Pieter vd Homberg, Frank ten Doeschate 
Adviseurs: Hay Mulders, Frenk Peeters, Mariet Roelofs 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Jac Thijssen, 
Afwezig m.k.: Hay Engels, Lisa Reintjes, Tom Faessen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Lantaarnpalen kerkplein en 
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Ellen gemeente Meterikse
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volgt 
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2 Skatebaan Jan/ febr. Synthese en 
DR 

  

3      
4      

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in Aan de Brug.  
Speciaal welkom aan Wim Lange (synthese), Rick Vervoort (JNA) en Henk Litjens (Horeca 
Kermis America) 
Bericht van verhindering van: Hay Engels, Lisa Reintjes en Tom Faessen 
 
02. Mededelingen  
- 
 
03. Toekomst van de Skatebaan (Wim Lange, Synthese) 
De Skatebaan voorziening ligt er belabberd bij en de huidige toestellen voldoen niet meer aan 
de eisen. Synthese heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan onder jongeren op 
school, bij Jong Nederland en de soos wat hun wensen zijn. Wim Lange van Synthese 
presenteert de bevindingen. Er is door de gemeente geld gereserveerd. Skatevoorziening 
behouden of vervangen voor andere skatevoorzieningen of iets anders. Er zijn een 76 
jongeren bevraagd; 40 leerlingen basisschool groep 6,7 en 8 en 36 jongeren bij Cartouche en 
JNA. De vragen zijn: wat zijn je hobby’s: 1 voetbal 2 JN en 3 buiten spelen. 84 % heeft iets 
met skaten. Vraag is moet skatebaan blijven of niet: oudere jeugd geeft niks meer om 
skatebaan. Het skategebeuren leeft niet meer zo. Ze willen een klimpark of iets met voetbal 
of een chill-plek. 
Voetbalplek wordt goed gebruikt maar mag wel een opknapbeurt hebben. 
Wat als er een klimpark komt? Het asfalt dient opgeruimd te worden, kijken wat de kosten 
zijn. Een chill-plek dient wel hufterproof te zijn en er dient verlichting te zijn. 
Wim wil in januari terugkomen bij de dorpsraad om op te halen wat de jeugd uit het dorp wil. 
Wim gaat vragen naar een voorstel klimmen / chillen. Misschien een combinatie ook maken 
met de volkstuintjes v.w.b. chill-plekken. 
 
04. Toekomst van de Kermis 
Alle dorpen van Horst aan de Maas hebben een eigen vorm van kermis of dorpsfeest. De 
gemeente wil nu inventariseren hoe men deze feesten ervaart in de dorpen en of het anders 
kan of moet. Daarbij is de gemeente voornemens de kermissen organisatorisch aan te passen 
en wil men externe capaciteit inhuren vanaf 2020. Tijdens het dorpsradenoverleg van 18-11-19 
wil men dit bespreken. Wat vinden wij van onze kermis? 
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Henk Litjens van cafe Boëms Jeu is uitgenodigd om hierover van gedachte te wisselen. Alle attracties 
passen op het kermisterrein bij Boëms Jeu maar dan dient de tent verplaatst te worden naar de brug en dit 
brengt extra kosten met zich mee. De horeca staat zeker open om de kermisattracties te verplaatsen naar 
terrein bij Boëms Jeu. 
Deze punten worden meegenomen naar de vergadering op de gemeente aanstaande maandag 18 -11-
2019. 
 
05. Verslag 16-10-2019 
Lantaarnpaal kerkplein brandt niet, zo ook de lantaarnpalen aan de Meterikseweg, dit wordt 
doorgegeven aan de gemeente. 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
06. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- 
 
07. Ingebrachte agendapunten 
Frank: Graafsebosweg wegkanten zijn erg slecht, dit is doorgegeven aan de gemeente, zodra 
het weer beter is worden de wegkanten weer verbeterd. 
Sjaak Kleuskens: de graskeien liggen niet overal langs de Griendtsveenseweg 
Huub en Ellen: DCA de volgende vergadering op 11 december gaan we het hier uitgebreid 
over hebben om te bekijken wat de rol van de dorpsraad hierin kan zijn, op bestuurlijk 
niveau. 
Frenk: RES regionale energie strategie en SAAM 
RES wat moet de gemeente doen om in 2050 energie neutraal te zijn. In juni 2020 moet het 
concept voorstel klaar liggen om in 2050 energie neutraal te zijn. 
Saam: er is een eindrapport van Saam gekomen, Saam is klaar met de opdracht ze kunnen 
niet verder met het voorstel. 
Hay E.: voetgangersdoorsteek ingang dorp Gerard Smuldersstraat, de gemeente pakt dit op. 
Huub; fietspad Station naar America wordt uitgesteld tot Q2 
Hay M; maatregelen inz aanpassingen van het spoor worden met de gemeente onderhouden. 
Er zijn enkele raildempers geplaatst, het effect voor de bewoners is nihil. 
 
08. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
- Aanvraag Prioriteitsgelden Perdsvottenbuurt, speeltoestellen senioren, er wordt € 2000 
gevraagd , de vergadering gaat akkoord met aanvraag, onder voorwaarde dat gehele plan 
uitgevoerd gaat worden. 
- Aanvraag Prioriteitsgelden America Bruist  
 
09. Mededelingen van de voorzitter: 
- 
 
10. Rondvraag 
- 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


