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Datum: Woensdag 28 december 2022 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: 
Afwezig:  
Notulist:  
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang. 
 

2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Samenwerkingsafspraken gemeente (bijlage staat op Stack) 
b. Energie café. 
c. Verkeersveiligheid N602 (bijlage staat op Stack) 
d. Stand van zaken Metameer (bijlage) 
e. Raadsbrief kermisbesluit (Stack) 
f.  

 
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
 
 

4. Overig 
a. Nieuwjaarsborrel & werkafspraken (rooster staat op Stack) 
b. Begroting / budget bouwweek 2023     Peter 
c. Terugkoppeling overleg met de Wethouder (Stack)   Emiel 
d. Leefbaarheid/ voorstel thema bijeenkomst (brainstormen)   Hanny 
e. Kosten kombord verleggen en dan geen reclame meer?   Jos 
f. Bouwplan Peelkant Oost stand van zaken gesprek Ruimte voor Ruimte? 
g. Herdenken en bevrijding add. 

 
 

5. Rondvraag en sluiting 
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Goedenavond allemaal, 
  
Naar aanleiding van ons berichtje d.d. eind oktober jl. in verband met de voorgenomen sluiting van 
Metameer te Stevensbeek hebben de meeste dorpsraden van omliggende kernen naar ons 
gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. 
  
Tendens van al jullie reacties was: 

• dat de sluiting van het schoolgebouw van Metameer in Stevensbeek in enkele kernen wel 
leeft, maar in andere kernen ook niet; 

• dat voor sommige kernen een grotere fietsafstand vanwege deze sluiting wel een item is en 
voor andere kernen in het geheel niet; 

• dat het toch en vooral om de kwaliteit van het onderwijs gaat;  
• dat men vragen heeft bij het doorlopen proces en zich afvraagt waarom het ene 

schoolgebouw gesloten wordt, waardoor er op een andere plek, in Boxmeer noodgedwongen 
en voor veel geld een nieuwe school gebouwd moet worden; 

• dat de meeste dorpsraden ons in deze waar mogelijk willen ondersteunen. 
  

Wij hebben over dit onderwerp parallel ook contact gehad met enkele raadsfracties en onze 
gebiedswethouder en daar onze zorg en standpunten aangaande dit onderwerp kenbaar gemaakt. 
  
Omdat de reacties van de dorpsraden hier en daar ‘verdeeld’ zijn geweest en we het gevoel hebben 
gehad dat we ons verhaal ook al bij enkele politieke vertegenwoordigers kwijt hebben gekund, 
hebben wij ervoor gekozen om jullie als dorpsraden niet verder te willen ‘belasten’ met dit 
onderwerp. Desalniettemin willen wij jullie (als)nog hartelijk danken voor jullie reacties en 
aangeboden steun. 
Wellicht komen wij daar later nog eens op terug, want zoals jullie inmiddels wellicht ook al weten 
is het Integraal HuisvestingsPlan voor wat betreft voortgezet onderwijs-locaties niet volledig 
conform dat plan vastgesteld. 
  
Mocht er naar aanleiding van dit bericht behoefte zijn aan toelichting of overleg, dan zijn wij 
daartoe uiteraard graag bereid. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Theo van Oorschot 
Vz. DorpsRaad Stevensbeek 
06-52064333 
 


