
 

 
 
Notulen jaarvergadering Dorpsraad 2018 

Op donderdag 29 maart was weer de jaarlijkse ledenvergadering van de dorpsraad in het dorpshuis. De 

opkomst was erg positief, geen enkele stoel bleef onbenut. Naast de aanwezige leden waren er ook diverse 

afgevaardigden vanuit de gemeente aanwezig waaronder burgemeester Naterop, Lysanne Wijburg en Marieke 

Schreuders.  

De dorpsraad heeft verslag gedaan van de ontplooide activiteiten in 2017. Hieronder een opsomming hiervan: 

• Wateroverlast Bas Treffers opgelost 

• Verlenging trottoir ter hoogte van Dorpsstraat 89 t/m 115 

• Gezamenlijk met Ursula en Wiger (Korenmolen 5) plaatsen van bloembollen bij fruitbomen Witte 

Molen 

• Verbetering schelpenpaadje + verlichting (Wordt in 2018 gerealiseerd) 

• WhatsApp groep t.b.v. buurtpreventie opgericht 

• Beheer van website onsmeeuwen.nl  

• Afronding bestuur dorpshuis 

• Verzorgen overleg tussen Kasteel Meeuwen en actiegroep MVI 

• Communicatie met gemeente over verlichting langs Kleibergsestraat tussen Meeuwen en Eethen 

(Wordt in 2018 gerealiseerd) 

• Vuurwerkresten opgeruimd  

• Verzorgen van welkomstpakket voor nieuwe bewoners (wordt verder door Samen Doen opgepakt) 

• Communicatie met gemeente en inwoners over vervangen speeltoestellen in het park 

De volgende activiteiten staan op de planning om in 2018 verder op te pakken en te realiseren: 

• Verkeer remmende maatregelen en parkeerproblemen Dorpsstraat 

• Begeleiding ontwikkeling en realisatie diverse wandelpaden 

• Betrokken blijven bij realisatie containerhaven in Waalwijk 

• Verbetering mobiele bereikbaarheid 

• Uitwerken invulling dorpsraad in de nieuwe gemeente Altena n.a.v. rapport Stef de Vreede 

De kascontrole is uitgevoerd door Jan van Gelder en Michael Wouters. Er wordt decharge verleend op de 

jaarrekening. Jan van Gelder is aftredend en Dinand Mans is bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. 

De dorpsraad doet een dringende oproep aan alle leden om nieuwe bestuursleden voor de dorpsraad aan te 

dragen. Het is belangrijk dat de dorpsraad een weerspiegeling is van het dorp Meeuwen om zo de belangen van 

alle inwoners optimaal te kunnen behartigen.  

Na afloop van de algemene vergadering krijgt burgemeester Naterop het woord welke kort in ging op de fusie 

richting de nieuwe gemeente Altena. Daarna wordt het woord overgedragen aan de wijkagent René 

Roosenbrand welke een toelichting geeft op het spel Boef in de Wijk wat gespeeld gaat worden in het dorp.  

De aanwezige werden in groepjes verdeeld en mochten een boef gaan vangen in het dorp. Via twitter werd 

men voorzien van instructies. Bijna alle aanwezige deden mee. Zowel groot als klein was intensief bezig om de 

boef op te sporen en via een 112 melding te laten inrekenen door de politie. 


