
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 02 April 2019 
Locatie:  Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  19:00 uur 
Voorzitter:  Henk Ulder 
Notulist:  Anke Voesten 
 
Aanwezig: Serge Coenders, Angelique Custers- van Dijck en Christien Jillessen 
 
Afwezig: Hans Sijbers, Johan Coenders, Jurgen Wijnbergen en Ben Heijligers 
 
Notulen: 

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

2. Mededelingen 
Ingelaste vergadering i.v.m. vele afmeldingen wordt de AED verplaatst naar dinsdag 1 
oktober 19:00 uur. 
 
Angelique; Bespreken voorzitterschap à agenda volgende vergadering, dan de 
vergadering starten om 19:30 uur.  
 

3. Vaststellen notulen vergadering 12 maart 2019 
De notulen worden aangepast, goedgekeurd en vastgesteld 
 
3.1. Vaststellen actielijst 
De actielijst is bijgewerkt en wordt vastgesteld 
- Kosten rechtsbijstandverzekering na gevraagd.  

-Summa zegt dat wij een adviserend orgaan en geen beslissend orgaan en 
kunt dus waar nodig verwijzen naar de gemeente. 
-ABN Amro biedt een pakket bestuursaansprakelijkheidsverzekering met 
rechtsbijstand. Maar hier moet Serge zich nog wat verder in verdiepen. 

 - Angelique heeft alles doorgemaild aan Loempia Lei. 
  

3.2. Ingekomen stukken 
- Nieuwsbrief speeltuin werk 
- Reactie gemeente over de Wadi Den Bogerd 
- Nieuwsbrief Mooder- Maas 
- Mail Henk richting de gemeente voor de kunstwerken 
- Mail Henk richting Heemkunde voor de bordjes historische plekken 
- Mail 75 jaar bevrijding en cofinanciering 
- Gedragscode arbeidsmigranten via Gertie Peters 
- Gemeente Horst inplannen kennismaking burgemeester  
à Wordt doorgestuurd per mail en voor volgende vergadering op de agenda gezet. 
- Nieuwsbrief Projectbureau Ooijen-Wanssum 
 
 



 
4. Kermis Meerlo 

Cup cakesà gaat Anke deze maand oppakken richting de bakker. 
Welke voor Prijzen doen we voor de winnaars van de kleurplaten?  
à Tegoedbon van Bol.com.  
- Angelique haalt de kleurplaten op, op dinsdag middag en brengt deze bij de kroeg. 
De vakjury beslist dan welke winnaars en ‘s avonds is rond 19:00 uur de uitreiking op 
het kermisterrein. 
- Opening kermis op zaterdag 16:00 uur à Angelique en Anke halen deze op bij de 
bakker à Anke, Angelique, Christien, Serge, Hans en Johan zijn ook aanwezig. 
- Kermis gaat niet eerder open.  
 
Serge heeft contact met de gemeente over de exploitanten en kleurplaten.  
 

5. 800 jaar Horst aan de Maas 
Vanavond is overleg met de “werkgroep” en Jan Duijf. 
Voornemens om per dorp 1 of 2 grote doeken te leveren met daarop alle activiteiten 
die in het dorp afspelen.  
 
Meerlo zorgt zelf voor een hek die op een strategische plek staat, Doeken worden 
met tekst daarna geleverd door de organisatie van 800 jaar aan de Maas 
- Is het niet mogelijk om het op mooie welkomstborden te plaatsen of via een banner 
die tussen de lantaarnpalen kan à Werkgroep bespreekt dit nog.  

 
6. Rondje dorpsagenda 

Geen toevoegingen 

7. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Angelique;  
- Hebben we nog iets gehoord over meneer van Landschap Horst aan de Maas  
à Vorige week zaterdag is er een Honingboom geplaatst in Meerlo  

  
Theo; 
- Piet Wagemans vroeg nog of de fanfare iets moest doen tijdens de activiteiten voor 
800 jaar Horst aan de Maas?  
à De vraag ligt bij Piet of er vanuit de fanfare mogelijkheden zijn om iets te kunnen 
verzorgen, dus er wordt nog gewacht op een terugkoppeling.  
Bij de Speulplats komt een scherm te staan waarop een film te zien is over wat erin 
vroeger op die plek stond/gebeurde. 

 
Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering is op dinsdag 7 mei om 
19:30 uur.  
 

 


