
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 15 maart 2019 
Locatie:  Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Henk Ulder 
Notulist:  Anke Voesten 
 
Aanwezig: Hans Sijbers, Serge Coenders, Johan Coenders, Ben Heiligers en Jurgen 
Wijnbergen 
 
Afwezig: Angelique Custer-Van Dijck en Christien Jillessen 
 
Gast: Theo 
 
Notulen: 

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

2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 5 maart 2019 
De notulen worden aangepast, goedgekeurd en vastgesteld 
 
3.1. Vaststellen actielijst 
De actielijst is bijgewerkt en wordt vastgesteld 
  - Kosten voor de cursus waren 350 euro voor 5 jaar. 
 (3 dagdelen en een examen) 

 
3.2. Ingekomen stukken 
- Nieuwsbrief speeltuin werk 
- Mail richting Gertie over de fietsenstalling bushalte 
- Brief NZP verspreiden brief vrijwilligers  
à In juni contact opnemen voor de cursus à Anke mailen 
- Nieuwsbrief Landschap Horst aan de Maas 
- Verslag dorpsraden overleg  
- Mail Gertie over inventarisatie staat van bankjes en picknicktafels  
à Anke mailen geen aanpassingen 
- Mail Gertie over onderhoud en behoud kunstwerken in de gemeente 
à Henk mailt hierover 
- Ter informatie afspraken voor arbeidsmigranten Tienray 
- Nieuwsbrief projectbureau Ooijen-Wanssum 
- Uitnodiging bijeenkomst 14 maart Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- Uitnodiging KNHM “We doen het Samen! Festival”  
- De Kleine Kernen Krant 
- Uitnodiging installatie burgemeester Horst aan de Maas, 1 april – Henk & Serge 
- Nieuwsbrief Burgerkracht 



- Mail over de aanplant van de Rabo-Boom op zaterdag 23 maart om 15:50 uur 
- 17 maart Opening Expositie de Kracht van 16 Kernen 13:15 uur verwacht 
programma begint om 13:30 uur 
- Mail naar de gemeente over de wadi aan de Den Boogerd. 
 

4. Kermis Meerlo 
Geen update 
 

5. 800 jaar Horst aan de Maas 
Paneel voor Meerlo is klaar, volgens mij is nu ook alles geregeld. Dit paneel was 
afgelopen weekend al te zien, maar de mail hierover is helaas te laat gezien. 
 
Opening is zondag 17 maart as. Om 13:15 uur word je verwacht en om 13:30 uur 
wordt de expositie “De kracht van 16 kernen” geopend. 
 
* Uitnodigen tekenaar voor bespreken wat er op de kaart kan komen à na de AED- 
training van 2 april om 21:00 uur 
* Contact geweest met de Heemkunde, hier kunnen we op een donderdag heen.  
Ze hebben ook een digitaal archief op 21 maart v.a. 20:00 uurà Henk & Serge  
(Vragen ook Thomas mee) 
* Website meerlo.nu kan dienen als communicatiemiddel voor de wandelroute. 
De organisatie waar de website gehost werd is overgenomen door hand en ex-
werkgever, de techniek was niet meer toereikend.  
à Website is nu verhuisd naar een andere hosting, zodat deze weer optimaal werkt.  
*Ook op You-tube een dorpsraad/Meerlo kanaal aanmaken, waarin we de filmpjes 
kunnen beheren. 
 

6. Werkgroep accommodatiebeleid 
Laatst is de werkgroep bijeen geweest. De exploitatie en cijfers zijn nu meer helder 
en completer. Er is een taxatie geweest van de Speulplats. 
De koers die ze in willen zetten met de Speulplats, is met de verschillende partijen 
doorgenomen. 
Ze willen er en soort van sociaal- cultureel centrum van maken. 
Kijken en spreken nu ook nog andere partijen die hier eventueel bij zouden passen. 
 
Spirato kijkt nog of het mogelijk is om de exploitatie middels huurpenningen gezond 
rond te kunnen krijgen.  
 

7. Rondje dorpsagenda 
Geen toevoegingen 

8. W.v.t.t.k. / rondvraag 
Theo: 
Er wordt een datum geprikt voor een voorzittersoverleg onder de verenigingen  
à Henk mailt de betreffende dat er een datum geprikt gaat worden 
à Henk en Theo bespreken samen hoe ze de avond in willen vullen. 
à E-mailadres veranderen Harrie = Harlie 
 



 
Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering is op dinsdag 2 april om 
19:00 uur i.v.m. de AED-training. 
 

 


