
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 3 september 2019 
Locatie:  Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Henk Ulder 
Notulist:  Anke Voesten 
 
Aanwezig: Serge Coenders, Ben Heijligers, Hans Sijbers, Johan Coenders, Christien Jillessen, 
Jürgen Wijnbergen 
 
Afwezig: Angelique Custers- Van Dijck 
 
Gast: Damian Kaminski 
 
Notulen: 

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

 
2. Toelichting Café Integracja 

Damian woont nu 1,5 jaar in Meerlo en heeft hiervoor 14 jaar in Venray gewoond. 
Venray kent naar zijn mening een integratieprobleem en hij wilde hier graag meer 
meedoen.  
 
Damian Kaminski doet mee aan het burgerinitiatief waarbij er diverse bijeenkomsten 
worden georganiseerd in de regio om zoveel mogelijk mensen uit polen in contact te 
brengen met Nederlanders om van en met elkaar te leren. Project heeft kunnen 
opstarten door de Rabobank (sociale agenda)  
 
Ze gaan een bijeenkomst in Meerlo organiseren en zien graag dat wij ook aanwezig 
zijn en mensen uit Meerlo en onze Poolse inwoners met elkaar kennis te maken. 
Veel Poolse inwoners uit een bepaalde streek wonen in Meerlo. 
 
Taalbarrière kan soms wel voor wat problemen zorgen, en maakt het lastig om een 
gesprek te voeren.  
 
Informatie verspreiden via het klokje/ Social Media/ website, zodat inwoners zich 
kunnen aanmelden, maar ook bestuur of leden met bijvoorbeeld Poolse afkomst voor 
deze bijeenkomsten uit te nodigen.  
 
In eerste instantie nu de Poolse inwoners en later hopelijk uit te breiden naar de 
andere doelgroepen.  
 
Eerste contact leggen via school en vanuit daar de mensen bij elkaar krijgen en een 
bijeenkomst plannen. 
 
Hans neemt contact met school of zij hier voor open staan en dan een datum plannen 
voor midden/eind oktober en koppelt dit terug met Damian. 
 



3. Mededelingen 
Anke: Is iedereen akkoord om het jaarlijkse etentje met de dorpsraad eventueel op 
een andere dag in de week te doen i.p.v. de dinsdag, veel restaurants zijn dan 
namelijk gesloten à we passen aan.  
 

4. Vaststellen notulen vergadering 6 augustus 2019 
De notulen worden aangepast, goedgekeurd en vastgesteld 
 
4.1. Vaststellen actielijst 

 De actielijst is afgevinkt en wordt vastgesteld.  
  - Verenigingsbijeenkomst komt voor nu in de wacht 
  - Sint maarten op 8 november, vergunning kan aangevraagd worden 
 

4.2. Ingekomen stukken 
- Mail verkeer lantaarnpalen  
- Lezing over begraafplaatsen 
- Reactie Marco Bonn op veilig op weg campagne 
- Mail woningbouw Burgveldweg 3 
- Nieuwsbrief Natuur en Milieu 
- Nieuwsbrief projectbureau Ooijen- Wanssum 
- Nieuwsbrief speeltuinwerk 
- Kennismaking Meerlose raadslid/steunfractielid Mascha Thijssen 
- Nieuwsbrief Burgerkracht 
- Informatiebrief Kern met Pit 
 

5. Kennismaking steunfractielid Meerlo D66-GroenLinks 
Is niet aanwezig, dus dit punt komt te vervallen. 
 

6. Sint-Maarten 
Op vrijdag 8 november à Anke gaat een vergunning aanvragen bij de gemeente 
(hout brengen en halen) 
Kerk is besproken (Pastoor nog niet) 
 
- Sint-Maarten is gevraagd en wil dit graag weer doen, als het goed is met paard 
- Regelen van kinderen uit groep 8 à Serge 
- Regelen fanfare à Serge 
- Halen suiker wafels à Christien 
- Aansteken troshoop à Ben 
- Aankondiging klokje/ website en drukken poster à Hans 
- Regelen waterton, brandblussers en hesjes verkeersregelaars à Jürgen 
- Maaien braakliggend stuk à Ben 
- Zakjes snoep voor voorleeskinderen en presentje Martien à Christien 
 
* kinderen een zakje met een pakje chocomel en wafel meegeven. 
  
Serge, Christien, Ben en Jürgen plannen nog een moment om bij elkaar te komen. 
 
 



 
7. Rondje dorpsagenda 

1 oktober à AED- training 
5 oktober à ophalen spullen rommelmarkt  
6 oktober à Rommelmarkt 13:00 uur, ‘t Brugeind 
8 november Sint-Maarten à Henk stemt af met Ruud. à Aanvragen vergunning.  
16 november à Mielderse Popkwis 
 

8. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Henk: Pastoor gaat vertrekken en heb contact gehad met Ton Mooren, of het 
kerkbestuur al een afscheid had gepland  
à Het cluster Swolgen, Meerlo Tienray gaat gezamenlijk afscheid plannen en een 
datum wordt nog bekend gemaakt. 
 
Ben: We hebben het soms gehad over een WA- verzekering. Serge heeft dit bij 
Summa nagevraagd, daar kon het niet. Serge gaat dit bij de ABN Ambro nog even 
navragen.  
 
Serge:  
- We zijn een stichting, zouden we dit dan moeten veranderen? à Nee dat gaan we 
niet doen. 
- De hondenpoep paal zou als het goed is langs de bushalte moeten staan. Bij de 
Pilmus is er een weggehaald, maar nu wordt er meer overlast ervaren door 
hondenpoep die blijft liggen en er zijn ook geen papieren zakjes à Henk gaat dit 
navragen. 
- Aangesproken over de onbekendheid van de Dorpsraad in Meerlo. Stukje maken 
voor in het klokje à Hans 
 
Hans; 
- Piet is met de vraag bij de dorpsraad geweest over het feliciteren van gouden 
Bruiloften. Het wordt als dorpsraad erg lastig als wij hier vanuit de dorpsraad gehoor 
aan willen geven en dan ga je personen missen en waarom die wel en de andere niet, 
omdat je het bijvoorbeeld niet weet.  
 
- Verleden vaker in het zaaltje vergaderd en soms stoor ik mij aan rumoer door 
omliggende geluiden à Kan voortaan in het zaaltje 
 
Christien; 
- De planten bakken water geven à laatste plantbak, kan die verplaatst worden, 
want door de heg zie je hem bijna niet meer en je komt er bijna niet bij  
à ja, die kan verplaatst worden à Jürgen 
- Waarom alleen op het stuk waar de plantenbakken nu hangen en waarom niet 
verder door? Omdat aan het achterste gedeelte al bomen staan en om het groen 
door te trekken.. 
 
Johan;  

 -  



 
Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 1 
oktober om 19:00 uur i.v.m. AED-training. 
 - Christien is afwezig i.v.m. werk. 
 

 


