
Vergadering van: 5 februari 2019 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Christien Jillessen, Ben Heijligers, Angelique Custers- van Dijck, Serge Coenders, en Jürgen 
Wijnbergen (later)  
 
Afwezig: Johan Coenders en Hans Sijbers 
Gast: Stichting Landschap Horst aan de Maas, Frans Koch, Thea van der Linden, Jan Poels  
 
Agenda: 

1. Welkom/ opening vergadering 
2. Stichting Landschap Horst aan de Maas 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen notulen vergadering 15 januari 2019 

4.1. Vaststellen actielijst 
4.2. Ingekomen stukken 

5. Ideeën doorgeven felicitaties gouden bruiloft 
6. 800 jaar Horst aan de Maas 
7. Werkgroep accommodatiebeleid 
8. Rondje dorpsagenda 
9. W.v.t.t.k./ rondvraag 

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
 

1. Welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Stichting Landschap Horst aan de Maas 

Jos Klaasens (v) en Jan van Dijk. 
Het is een vrijwilligersorganisatie met circa 70 vrijwilligers in diverse werkgroepen. 
Werkgroepen; beplanting, routestructuren, Natuur en cultuurhistorie en Educatie. 
 
Presenteren zich graag bij dorpsraden oa. Voor vergroten bekendheid en samenwerkingen 
met de dorpsraden. 
Werken met diverse partners samen, de partners zijn zelfstandig.  
Rol van Landschap Horst aan de Maas is met name het faciliteren van. 
* WG Beplanting à streven 2019 naar 800 Erven (775 in 2018) 
* WG Routestructuren à themaroutes (wandelen 400km), Petranpad is maar in een richting 
gepeild. De informatiepanelen in de dorpen. 
* WG Natuur- en Cultuurhistorie à Opknappen erven, bloemrijke bermen, biodiversiteit, 
opknappen van unieke plekken. In Meerlo al enige tijd bezig met het opknappen van de 
molenbeek gezien vanaf van Lankveld, is ook de samenwerking gezocht met de basisschool. 
Jan van Dijk is contactpersoon voor 4 mooie plekken in de omgeving Meerlo, worden ook 
digitaal verwerkt. 
* WG Educatie à verzorgen lezingen, educatie terreinen aanleggen in kernen, educatie van 
vrijwilligers, maar ook voor jong en oud. à www.topotijdreis.nl  
 
Graag de binding met de dorpen vergroten. Willen met name de bewoners bewust maken 
van het belang van de groene activiteiten.  



Wat is een geschikte locatie voor een leertuin/dorpsgaard?? à Idee om eens met een 
aantal samen te kijken naar een geschikte plek, basisschool hier ook in te betrekken, 
dorpsraad wordt hiervan in het proces op de hoogte gehouden. 
 

3. Mededelingen 
Anke;  

 - Verduidelijking gehad van Museum de Locht over het aanleveren van producten. 
 * Aanleveren foto’s en luchtfoto à Deze ga ik samen met Paul Poels selecteren 
 * Aanleveren aantal data van belangrijke gebeurtenissen betreft Meerlo 
 * mogelijkheid tot neerzetten van producten/materialen die specifiek Meerlo’s zijn? 
 * mogelijkheid tot het vullen van 2 pagina’s met informatie over Meerlo A5-formaat. 
 - Alles wat wij niet voor elkaar krijgen, zal door de organisatie zelf opgepakt worden. 

 
Serge; 
- Hans is overgestapt van domeinnaam voor de website. Dit gebeurt dus ook bij een ander 
bedrijf. Eerst was dit kostenloos, nu kost dit €80,00 
 

4. Vaststellen notulen vergadering 15 januari 2019 
-Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  

 
4.1 Vaststellen actielijst 

Bijna alles is afgevinkt. 
Actielijst is goedgekeurd en vastgesteld. 
* er is nu serieus interesse in 3 woningen, dus de bouw zal op korte termijn starten 
 

              4.2 Ingekomen stukken 
  - Nieuwe betaalpas 
  - Uitnodiging boerenbruiloft 
  - Mail Gertie over de Schanskorf 

- Mail Gertie over de aansprakelijkheidsverzekering  
à Wat kost een rechstbijstandsverzekering voor ons als dorpsraad? à Serge 

  - Informatiemail over de N554 richting Johan 
  - Uitnodiging training “Mijn persbericht in de Krant”  
  - Nieuwsbrief projectbureau Ooijen- Wanssum 
  - Nieuwsbrief Burgerkracht 

- Mail vanuit Dorpsraad richting projectbureau Ooijen- Wanssum  
à Brug blijft zoals die nu is, kaart is gebaseerd op een niet verlaagde brug. 
- Mail Gertie betreft de regeling verkeersregelaar  
à Er zijn professionele cursussen à Serge 
- Bijzondere Meerlonaar??  
à Jan Poels en Henk Ulder à Anke geeft de namen door. 
- Goedkeuring van de prioriteitsgelden 

 
5. Ideeën doorgeven betreft felicitaties gouden bruiloft 

Is een lastig punt, om te bepalen hoe een felicitatie kan tijdig nog kan worden overgebracht, 
middels onder andere een serenade. 
 
Dit probleem speelt ook bij de KBO. 
Besluit is nu om het te laten liggen à op het moment dat het tijdig bekend is, zal een 
felicitatie overgebracht kunnen worden.  
Is het niet bekend, dan moet je dit laten liggen. 
 



Ook de Dorpsraad kan hier moeilijk achter komen. Een enige optie is om het als fanfare 
herhaaldelijk te plaatsen in bijvoorbeeld het klokje. 
 

6. Kermis Meerlo 
Opening kermis à weer middels de cup-cakes à dan wel de kers innemen. à Anke neemt 
contact op met de bakker 

 
Serge à afstemmen met de kermis over innemen kleurplaten en eventuele vrijkaartjes? 
Serge à terugkoppeling gemeente over vroegtijdig open zijn 
Angelique à contact Loempia Lei, voor mogelijkheden bij het Café. 
 

7. 800 jaar Horst aan de Maas  
Het kostenplaatje is goed gekeurd.  
Een striptekenaar gaat aan de slag met het uit tekenen van routes. 
Nog op zoek naar iemand die professioneel teksten kan schrijven 
Aankleding zal via ASR Media en SO Expo geregeld worden 
Na carnaval moet de techniek qua qr-codes, etc. operationeel worden. 
 
Werkgroep moet nog bij elkaar komen om alles af te stemmen en de puntjes op de i zetten. 

 
8. Werkgroep Accommodatiebeleid  

Vanavond is er een vergadering, vandaar de afwezigheid van Johan en Hans. 
Voor nu dus ook gen update.  
 

9. Rondje dorpsagenda.  
13 maart à planten honingboom i.v.m. nationale boomplantdag.  
 

10. W.v.t.t.k/Rondvraag 
Henk: 
* N554 à Vorige keer met Tienray bij elkaar gezeten om te kijken hoe de weg er met name 
in de kernen uit kan komen te zien.  

àHier heeft Johan een opzet voor gemaakt. Dit is een plan met daarin opgenomen 
een plein achtig idee voor de kernen Meerlo en Tienray. 
à Plan wordt nog gedeeld via de mail. 
Input; Handhaving door oa. Flitspalen, is de enige manier wat zou kunnen helpen. Zijn 
met name bekende mensen die hier te hard rijden door Meerlo. 

 
Voor verder proces is het; 

  - Belangrijk is om het draagvlak te peilen onder de inwoners. 
  - Duidelijk randvoorwaarden stellen, die vanuit realistisch oogpunt genomen zijn. 

 

Handhaven van snelheid middels flitspalen/ controles is in het verleden al meermaals door 
de gemeente/politie afgewezen omdat hier geen prioriteit ligt. 

Er zijn op dit moment onderhandelingen bezig tussen de gemeente en de provincie die zich 
met name toespitsen op de hoeveelheid geld die er door de provincie op tafel wordt gelegd. 
Inzet van de gemeente is om zowel geld te generen voor het noodzakelijk onderhoud alsook 
de herinrichting van de weg, onderdeel hiervan is een door Johan gemaakt plan om de 
snelheid en het doorgaand verkeer te laten afnemen. Dit plan ligt er uitsluitend voor de 
onderhandelingen en is slechts een uitgangspunt voor de toekomstige realisatie, derhalve is 
er op dit moment geen communicatie met inwoners en aanwonenden nodig omdat er 



simpelweg nog niet eens bekend is waartoe de onderhandelingen leiden. In het slechtste 
geval knapt de provincie de weg op en blijft het een stuk provinciale weg. 
Verder wordt er in maart een kenteken onderzoek gedaan om de verkeersdrukte en de 
verkeerstromen in kaart te brengen. Deze cijfers zullen ook bij de onderhandelingen worden 
gebruikt. 
Als laatste: De onderhandelingen staan op een laag pitje omdat er bijna provinciale 
statenverkiezingen zijn en er dus wordt afgewacht hoe de vlag erbij hangt na de verkiezingen 
(Wellicht een andere verantwoordelijke gedeputeerde).  

 
 

* Contact verenigingen voor behoeftepeiling om te praten over de bestuurlijke kaders te 
spreken. Vanuit 4 van de 17 verenigingen hebben hier interesse in om er over te praten. 
In totaal 7 reacties gehad en 10 verenigingen hebben niet gereageerd. 
à Wordt geen verdere actie op ondernomen i.v.m. te weinig animo. 
 

 Jan Poels; 
* Probleem van de fietsen die hier bij de bushalte staan/ liggen op de plek waar de beugels 
horen te staan. Kan hier een oplossing voor komen  
à Henk neemt hierover contact op met de Gertie.  
 
 

11. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 12  Maart om 20:00 
uur. 
 
 

 


