
 
 
Notulen Jaarvergadering  2017  

Op 22 maart 2017 hield de Dorpsraad haar jaarvergadering in het Dorpshuis. In 2016 was de 

jaarvergadering uitzonderlijk goed bezocht en dit jaar is het aantal leden bijna geëvenaard. Naast de 

35 aanwezige leden waren tevens Marieke Schreuders (ambassadeur gemeente ‘Samen Doen’) en 

burgemeester Naterop aanwezig. 

Op de jaarvergadering werd verslag gedaan van de activiteiten van de Dorpsraad sinds de 

jaarvergadering van 2016. Dit kan worden samengevat tot: 

• Lanceren van de website onsmeeuwen.nl 

• Verzoek tot handhaving brievenbus Meeuwen bij PostNL 

• In contact brengen van whatsappgroepen t.b.v. veiligheid 

• Organisatie van bredere onkruidbestrijding 

• Bezoek aan Kasteel Meeuwen i.v.m. uitbreidingsplannen 

• Ondersteunende rol bij de overdracht van het Dorpshuisbestuur 

• Organisatie van brede vuurwerk opruimactie 

• Contact met gemeente over een voorlichtingssessie aangaande drugspreventie 

• Contact met organisatie Streekdagen Altena over invulling evenement in Meeuwen 

Een aantal zaken zijn langdurige wensen en/of zorgen. Dit zijn onder andere de wens tot verbetering 

van het openbaar vervoer, de staat van de bermen bij de dijk, verlichting langs de N283 richting 

Eethen en wateroverlast op Hoog Meeuwen en in de brandgangen.  

Uiteraard is er niet enkel gereflecteerd op processen en activiteiten, maar is er ook vooruit gekeken. 

Hiermee hebben we al enige input voor de ‘Samen Doen’ avond die de gemeente in mei wil 

organiseren. Het lijstje van de Dorpsraad is aangevuld en ziet er nu als volgt uit: 

• Parkeerbeleid Dorpsstraat aanpassen tot eenzijdig parkeren met verspringingen 

• Uitbreiding parkeermogelijkheden en beplanten van het stukje gras tussen de Dorpsstraat en 

de Laan 

• Verlichting bij het schelpenpaadje langs de Witte Molen fabriek 

• Verlengen van voetpad langs de Dorpsstraat (Meeuwen-Oost) 

De kascontrole is uitgevoerd door Dinand Mans en Jan van Gelder. Zij verlenen decharge en Michael 

Wouters is bereid de plaats van Dinand over te nemen in de kascontrolecommissie. 

Binnen het bestuur van de Dorpsraad vinden enkele mutaties plaats. Gaston Smeets (voorzitter) en 

Wim Crielaard (secretaris) zijn door verhuizing beide aftredend. Harm Redeker en Jan Blom zijn beide 

benoemd tot bestuurslid.   

De avond werd door burgemeester Fons Naterop afgesloten. Hij gaf zijn visie over de op handen 

zijnde fusie en welke rol hij voor de Dorpsraden ziet in de fusie en binnen de visie van de nieuwe 

gemeente.  


