
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 07 Mei 2019 
Locatie:  Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  19:30 uur 
Voorzitter:  Henk Ulder 
Notulist:  Anke Voesten 
 
Aanwezig: Angelique Custers- van Dijck en Christien Jillessen, Hans Sijbers, Johan Coenders, 
Jürgen Wijnbergen en Ben Heijligers 
 
Afwezig: Serge Coenders 
Gast: Marcel de Groot 
 
Notulen: 

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

 
2. Kennismaking burgemeester 

Donderdag 29 augustus van 19:00- 22:00 uur  
 
Eerste opzet; 
Met een lichte maaltijd en mooie wandelroute langs de kenmerkende plekken uit 
Meerlo. 
- Middenstand uitnodigen om aan te sluiten om in gesprek te gaan 
 
Wat willen wij vertellen aan de burgemeester over Meerlo  
à Voor de volgende vergadering punten inbrengen.  
à Kijken wie we willen uitnodigen à wie wil kennismaken met de burgemeester kan 
op de borrel komen. 

 
3. Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

4. Vaststellen notulen vergadering 2 april 2019 
De notulen worden aangepast, goedgekeurd en vastgesteld 
 
4.1. Vaststellen actielijst 

 De actielijst is afgevinkt en wordt vastgesteld.  
 

4.2. Ingekomen stukken 
- Nieuwsbrief Burgerkracht 
- Nieuwsbrief Projectbureau Ooijen- Wanssum 
- Nieuwsbrief Landschap Horst aan de Maas 
- Nieuwsbrief Speeltuinwerk 
- Nieuwsbrief VKKL 
- Mail verkeer betreffende achterpad Beatrixstraat 
- Eerste concept beleid rondom arbeidsmigranten 
- Presentatie en input leveren perspectieve nota 



- Mail Marco Bonn, gesprek gemeente. 
- Mail bakkerij Maison Lambi 
 

5. Kermis Meerlo 
* Bakker gaat akkoord met het maken en opspuiten van de CupCakes voor € 0,80,- 
per stuk à Anke en Angelique halen deze op zaterdag 1 juni om 15:00 uur op. 
 
*Kleurplaat opnemen op de website voor het downloaden. 
*Presenteren opening Johan Coenders 
* Opening is 16:00 uur - 15:30 uur aanwezig dorpsraad. 
* 9 prijzen te winnen voor de winnende kleurplaten 
* 20 prijzen cup cakes à voucher voor attractie naar keuze à Serge & Hans 
à Ook afstemmen met kermisexploitanten. 
* Bij in levering kleurplaat muntje voor attractie geven à Christien stemt dit af met 
Serge. 
 
* Loempia Lei komt niet op de kermis in Meerlo. Voor kermis maandag heeft Loempia 
Lei nog geen contact opgenomen met Henk. 
 
* Cadeaubonnen normaal gesproken van de Intertoys à Dit jaar van Bol.Com 
bestellen. 
 

6. 800 jaar Horst aan de Maas 
Technisch gezien is alles oké. 
Er moeten nog een aantal praktische zaken geregeld worden en komen over 14 
dagen weer bij elkaar om de laatste zaken af te stemmen. 
 
Komt er van ieder filmpje een aparte QR-code die richting de website sturen voor het 
zien van de filmpjes à Als Hans nog iets moet doen, hoort Hans het nog. 
 
Vanaf wanneer wordt het bekend gemaakt in omgeving e.o.? à Over 14 dagen moet 
alles ook klaar zijn om, ook te gaan publiceren.  

 
Op de dag zelf moet gezorgd worden voor de opbouw en vanuit de kroeg een post in 
richten waarin we mensen kunnen helpen met het instaleren van de QR- APP of er 
kan in de Kerk gekeken worden à Daar worden aan een stuk alle filmpjes getoond.  
 
Brugeind wordt net als de kroeg geïnformeerd dat de wandeling langs komt en dat 
het fijn zou zijn als wandelaars iets kunnen gebruiken. 
 
Zondag 23 juni v.a. 13:00 uur. 

7. Rondje dorpsagenda 
* 25 & 26 mei Samen Loop Voor Hoop 
* Beachvolley – en voetbal in juni 
* 800 jaar Horst aan de Maas 

8. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Jürgen; Ophangen plantenbakken à als het lukt voor de kermis zou dit mooi zijn.  



 
Anke; Kan en wil de dorpsraad iets betekenen/ bijdrage richting de Samen Loop Voor 
Hoop?  
à Als het gaat om geld kan de Dorpsraad niets betekenen, voor het eventueel 
beschikbaar stellen van een luchtkussen of extra promotie vanuit kanalen dorpsraad 
website, Social Media.  

 
Henk;  
* Er is een telling geweest van een doorgaand verkeer door Meerlo. Maar de 
Resultaten zijn nog niet bekend gemaakt.  
à Verwacht wordt dat deze nog gestuurd worden. 
 
* Mail verkeer Beatrixstraat à Wethouder had beslist dat de erfgrens verlegd zou 
worden. Dit wilde ze aan Henk toelichten, maar is gereageerd dat dit toegelicht zou 
worden de bewoners. 
- Henk is met 2 bewoners bij de gemeente geweest en hebben gesproken met 
medewerkers Groen en Juridische zaken.  
- Het blijft nu zoals het altijd al was en de poortjes blijven erin zitten en gemeente 
blijft de snoeiwerkzaamheden verzorgen. 
 
* Fred Mulkens is niet beschikbaar als verkeersregelaars voor de communie.  
 
Angelique; Ik heb een foto gestuurd richting de gemeente n.a.v. de rotzooi bij de 
glasbak en kledingcontainer.  
 
Marcel; Zorg van teruggang van leden bij de sportverenigingen. Hier is nog geen 
datum voor geprikt. = eerder aangeschreven bij verenigingen om te kijken naar 
mogelijkheden voor samenwerkingen tussen verenigingen.  
à Binnenkort wordt met Theo gekeken naar mogelijke data voor een bijeenkomst. 
Verwacht wordt dat deze begin komend seizoen zal zijn. 

 
Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering is op dinsdag 11 juni om 
20:00 uur i.v.m. een interne voorbespreking starten we om 19:30 uur. 
 

 


