
Vergadering van: 15 januari 2019 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Christien Jillessen, Hans Sijbers (later), Ben Heijligers, Angelique Custers- van Dijck, Serge 
Coenders en Jürgen Wijnbergen  
 
Afwezig: Johan Coenders 
Gast: Gertie Peeters, Piet Wagemans en Theo Groenen 
 
Agenda: 

1. Welkom/ opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 4 december 2018 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. 800 jaar Horst aan de Maas 
5. Werkgroep accommodatiebeleid 
6. Rondje dorpsagenda 
7. W.v.t.t.k./ rondvraag 

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
 

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

 
2. Mededelingen 

Anke;  
- Museum de Locht op de hoogte gebracht niet aanwezig te zijn bij de vergadering, blijven 
graag op de hoogte en heb laten weten dat we aan het kijken zijn hoe we een bijdrage 
kunnen leveren.  
à Paul Poels vragen of hij een of meerdere markante foto’s van Meerlo heeft. 

  
Piet; 
- Het is de gewoonte om met een goudenbruiloft dat de fanfare een serenade plaatst. Lastig 
om iedereen bij elkaar te krijgen, maar vaak ontgaat er nog wel eens een goudenbruiloft.  
Is er nog behoefte aan een serenade of volstaat een bloemetje uit het dorp ook? 
à Misschien via pastoor op te vragen of toch via het klokje blijven promoten. 
à Eventueel wel een optie om 1 x per jaar een serenade en uitreiken bloemetje voor de 50 
jaar getrouwde en ze dan uit te nodigen à Is dit niet mosterd na de maaltijd 

 * punt voor volgende agenda, daarna ook terugkoppelen aan Piet 
 
 Henk; 

- Ik ga aan het einde van het jaar te stoppen als voorzitter van de Dorpsraad te Meerlo.  
We hebben dan nog één jaar om een nieuwe voorzitter te vinden. 
 
- Zijn nu samen met oa. Tienray bezig om te kijken of we een gezamenlijk plan m.b.t. 
inrichting en onderhoud aan kunnen leveren over de N554 richting de gemeente en laten de 
uitkomsten ook via Johan samenvoegen met oa. Het accommodatiebeleid. Provincie staat 
open voor overdracht van de weg. 



- Er is een mail richting de verenigingen uit gegaan voor het peilen van behoefte omtrent de 
terugloop van vrijwilligers, etc. bij verenigingen. à reactie gevraagd voor 5 maart. 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 4 december 2018 
-Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  

 
3.1 Vaststellen actielijst 

Bijna alles is afgevinkt. 
Actielijst is goedgekeurd en vastgesteld. 
 

              3.2 Ingekomen stukken 
- Stichting Landschap Horst aan de Maas, vraagt om bijwonen vergadering à vergadering 
februari. 

 - Nieuwsbrief Cultuurbrief 
 - Nieuwsbrief burgerkracht 
 - Verantwoording besteding prioriteitsgelden 
 - Ontvangen nieuwsbrieven Rooyse Wissel à Nee  
 - Informatie over aanvragen subsidiemogelijkheden 
 - Reactie Friesen op keuze van bomen 
 - Informatie Samenloop Voor Hoop 

- Vraag m.b.t. te kort verkeersregelaars à Maken brief voor verspreiding voor Naoberzorg. 
à Gertie Peters gaat het signaal teruggeven 

 - Presentatie binnensport accommodaties 
 - Nieuwsbrief trendsportal 
 - Nieuwsbrief burgerkracht 
 - Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
 - Uitnodiging Prins Koen den Urste 
 - Uitnodiging Quintet 2019 
 - Reclame Google 
 - Post ABN Amro nieuwe betaalpas 
  

4. 800 jaar Horst aan de Maas  
23 juni vanaf 13:00 uur is de mogelijkheid om een filmwandeling te doen.  
- Wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 
- Mensen kunnen individueel wandelen, dus ze kunnen op verschillende momenten gaan 
wandelen, er is geen collectieve start  

 - Bedoeling is om bij de Speulplats om een langer stuk film te vertonen. 
- Het zou mooi zijn als de fanfare op de eigen locatie een stuk muziek kan spelen. 

*Het mooiste is als dit op meerdere momenten kan gedurende de dag.  
*De muziekfabriek kan zelf bepalen hoe ze het deze dag in willen delen en met wie ze 
hiervoor allemaal samen willen werken 

- Bedoeling is dat totale film in de kerk vertoond wordt, voor bijvoorbeeld mensen die slecht 
ter been zijn. 
- Bedoeling is dat er op plekken waar film vertoond wordt een QR-code komt, zodat de 
filmwandeling beschikbaar blijft. 
 
Er is nu een eerste kostenanalyse voor het drukken van aankleding en het regelen van 
beeldschermen, tekenen van landkaart Meerlo. à Kosten zijn gedeclareerd door Jan Duijff 
à Overige kosten worden door de dorpsraad gedragen. 
 
Nu is het zaak voor het concretiseren van een aantal zaken. 
Aankomende Zaterdag wordt er door Jan Duijff gefilmd voor 800 jaar Horst aan de Maas TV 



Na Pasen komt er ook een speciaal bier in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas, wordt in 
verschillende plaatsen aangeboden, zo ook in Café Oud Meerlo. 

 
5. Werkgroep Accommodatiebeleid  

Er is nog geen nieuw concreet nieuws aan de horizon. Er is contact op genomen met Piet ten 
Haaf en aangegeven dat het project nu te stroperig loopt. Dit is door hem ter kennis 
aangenomen en gaat kijken hoe hier verandering in kan komen. 
Er zijn mailadressen uitgewisseld zodat hij ook zelf met de werkgroep leden contact op kan 
gaan nemen. 
 
Als het goed is komt er morgen meer en nieuwe informatie. 
Het convenant is via Johan aangeleverd. Het stuk is doorgenomen en het richting Horeca 
Nederland door gestuurd.  
 
Er is vlak voor kerst tussen Piet ten Haaf en de Consulent van Horeca Nederland gesproken. 
Dit stelde niet heel veel voor. 
Dit heeft Henk nog met Christel Nabuurs nabesproken. Het convenant zoals het er nu ligt is 
geen convenant waard.  
Vanuit Horeca Nederland worden nog nieuwe punten aangedragen en dit wordt met de 
horeca besproken op 5 februari, daarna wordt dit teruggekoppeld. 
 
Het nadeel is nu vooral dat het vanuit Spirato vastloopt en het proces erg lang duurt. De 
onvrede vanuit de werkgroep is uitgesproken.  

 
6. Rondje dorpsagenda.  

- Programma carnavalsdagen 
 

7. W.v.t.t.k/Rondvraag 
Jurgen; 
- Toine Bastiaans is vanuit de CV aan gesproken voor verkeersregel activiteiten, hij stoorde 
zich dat het altijd dezelfde personen zijn die gevraagd worden. à Staat ook open voor het 
maken van een lijst waarop alle vrijwilligers komen die breder inzet baar zijn en of er ook 
meer hesje bij kunnen komen? à Ja, je mag extra hesjes halen. Toine gaat aan de slag met 
het opstellen van de lijst. 
 
Serge; 
- De steenkorf, wat is hiervan de stand van zaken? à Lamp is gemaakt, maar steenkorf staat 
nog scheef à Gertie gaat hier achteraan.  
- Vraag vanuit Familie Peeters om het luchtkussen te lenen, mede voor het inzamelen van 
geld van SLVH. à Ten dienste voor een goed doel binnen de gemeenschap à dan is dit 
bespreekbaar 
 
Gertie; 
- Overzicht prioriteitsgelden komt richting Gertie à Hoe verantwoorden jullie de uitgaven 
van deze gelden richting het dorp.à Verantwoorden niet officieel richting de dorpsinwoners. 
Sinds vorig jaar wel een oproep gedaan voor dorpsinitiatieven. Zijn een aantal geringe 
initiatieven binnen gekomen. 
- In prinicipe zijn prioriteitsgelden niet voor structurele zaken, maar de gemeente zegt de 
kosten door te tellen en er een langer project van de maken.  
- Zijn er wel gelden voor structurele uitgaven? à Nee die zijn er niet.  
 
 



Ben; 
- Vergadering in het klokje opnemen à wordt weer opgepakt 
 
Angelique; 
- Is er nog nieuws over de bouwplannen van de ijsvogel? à Henk gaat een mail sturen 
- AED is in april om 19:00 uur 
 

8. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 5 februari om 20:00 
uur. 
 
 

 


