
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 7 april 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Henk Ulder, Johan Coenders,  Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Jürgen 
Wijnbergen en Hans Sijbers. 
 

Afgemeld: Ben Heijligers , Christien Jillessen, 
 
Agenda: 
 

1. Ingekomen stukken 
- Monumenten: onderhoud Voske. Hier wordt naar geïnformeerd. 
- Voortgang N554: geen nieuws. Bestuurlijk overleg gemeente verplaatst naar 29-04-2020.  
- Mail Gemeente Horst a/d Maas: Ondersteuning verenigingen, stichtingen en initiatieven. 

Deze mail wordt doorgestuurd naar de verenigingen. 
- Mail VkkL (Vereniging kleine kernen Limburg): Gevolgen coronacrisis voor 

gemeenschapsaccommodaties. Deze mail wordt doorgestuurd naar de verenigingen. 
- Mail honden niet aangelijnd en signalen drugs dealen Bergsboslaan en Pluisbergweg: hier 

wordt actie op ondernomen. 
 

1. Haalbaarheid en draagvlak belevingstuin – Landschap Horst aan de Maas 
Anke is met Jan Poels en Jan van Dijk naar Basisschool Megelsheim geweest. Plan is om 
bomen en planten op de helling van het grasveld op de basisschool aan te planten.  
Uiteindelijk wil de school een boomfeestdag op school vieren in najaar. Ivm COVID-19 
maatregelen kan dit nog niet uitgevoerd worden.  
 

2. Sint-Maarten 
Voorgestelde locatie van de gemeente gaat Dorpsraad akkoord mee. Lonneke koppelt dit 
terug aan de gemeente. Volgende vergadering komen we op het gehele concept terug. 
 

3. Aanplanten bloembollen. 
Samen met speeltuincomité Meerlo heeft de Dorpsraad een reactie verstuurd naar de 
gemeente.  Terugkoppeling ontvangen dat gemeente het erg jammer vindt dat aangegeven 
locatie speelterrein niet door kan gaan. Echter zullen ze daar bloembollen niet planten. Op 
de alternatieven die Dorpsraad doorgegeven heeft, hebben ze ook op gereageerd: 
- Groenstroken Moleneind / Tienraijseweg: geen optie want is eigendom provincie 

(aanvraag is langdurige procedure). 
- De Fazant: staan al bollen (Krokussen). Dichtheid is echter niet optimaal, dus gemeente 

gaat bekijken of het nog optie is om bij te platen. 
- Hofstraat: wordt in najaar 2020 aangeplant. 
 

4. Beschadigde / omgewaaide bomen Kievit. 
Reactie van gemeente ontvangen dat dit doorgestuurd is naar Openbare werken en dat zij dit 
oppakken. Bomen zijn tijdje geleden omgezaagd maar hier is nog niets voor in de plaats 
gekomen. Lonneke informeert nog eens bij gemeente. 
 
 



5. Vogelkastje processierups 
Niet meer beschikbaar. Vogelhuisjes waren overigens bestemd voor inwoners en niet langs 
openbare wegen.  
 

6. Kermis 
Kermis kan helaas niet doorgaan ten gevolge van COVID-19 maatregelen. 
Suggestie Hans: eventueel alternatief inplannen op speelterrein. Bijvoorbeeld 1 of 2 dagen. 
Wellicht breder trekken in het dorp. Dit is afhankelijk van COVID-19 maatregelen. Afwachten 
volgende persconferentie kabinet en dan bespreken tijdens volgende vergadering. 
Vermelden kermis in ’t Klokje en Social Media. Serge maakt opzet en stuurt dit door naar ’t 
Klokje. Hans zet op Social media. 
Lonneke stuurt voor de zekerheid mailtjes naar  de volgende personen om door te geven dat 
kermis niet doorgaat: 

- Verzoek hubtower groep 7 en 8 → meester Juul 
- Exploitant → gemeente Horst a/d Maas 
- Brugeind en soos Merlin. 

 
7. Uitnodiging ‘toekomstbestendigheid van wonen en zorg in Meerlo’ vanuit 

Naoberezorgpunt 
Gepland woensdag 18-03-2020. Niet doorgegaan i.v.m. COVID-19 maatregelen.  
 

8. Verenigingsbijeenkomst 
Goed verlopen. Terugkoppeling via Joey (gemeente Horst a/d Maas) ontvangen. Daarbij 
vragen gesteld aan verenigingen. Anke informeert bij Joey of hij hier inmiddels reactie op 
heeft ontvangen. Vervolg bijeenkomst inplannen over 2-3 maanden lukt nu niet i.v.m. 
COVID-19 maatregelen. Verder is er afgesproken om ook vervolg in het najaar in te plannen. 

 
9. Bloembakken 

Bloembakken kunnen opgehangen worden. Jürgen zet dit in gang. Sproeischema 2020 wordt 
verstuurd door Lonneke. 

  
10. Sluiting vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 12 mei 2020 om 20.00 uur. Naar aanleiding van COVID-19 
maatregelen wordt bekeken of dit in Oud Meerlo plaatsvindt of wederom via Skype. 

 


