
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 10 maart 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Henk Ulder, Hans Sijbers, Jürgen Wijnbergen, Johan Coenders,  Angelique Custers- van 
Dijck. 
Afgemeld: Ben Heijliger. 
 
Notulen: 
 

1. Ingekomen stukken 

− Aanplanten bloembollen 

− Beschadigde / omgewaaide bomen Kievit 

− Vogelkastjes processierups 

− Kermis 

− Uitnodiging ‘toekomstbestendigheid van wonen en zorg in Meerlo’ vanuit 
Naoberezorgpunt 

 
2. Haalbaarheid en draagvlak belevingstuin- Landschap Horst aan de Maas 

Op 20-02-2020 hebben Jan Poels en Jan van Dijk een afspraak gehad op Megelsheim. Vanuit 
de Dorpsraad kon niemand hierbij aanwezig. Lonneke vraagt na hoe het verlopen is. 
 

3. Beschikbare locaties voor Sint-Maarten 
 Gemeente heeft aangegeven dat voorgestelde niet geschikt zijn. Anke heeft gevraagd welke 
 locaties dan wel geschikt zijn. Lonneke vraagt nogmaals na of we hier een reactie op kunnen 
 ontvangen, zodat de voorbereidingen in gang gezet kunnen worden., 
 Er zijn 2 namen naar voren gekomen die benaderd kunnen worden voor Sint Maarten. 
 Christien geeft aan dat we wellicht na moeten denken om het concept in zijn geheel aan te 
 passen. Hier komen we volgende vergadering op terug. 
 

4. Aanplanten bloembollen. 
De gemeente heeft een mail gestuurd dat de gemeenteraad besloten om in grasvelden 
binnen de bebouwde kommen gedurende een periode van 10 jaar ca. 20.000 m2 
bloembollen aan te planten. De achterliggende gedachte van dit besluit ligt in het feit dat de 
gemeente o.a. de biodiversiteit wil bevorderen. De bollen zullen in het najaar van 2020 
worden aangeplant (totaal 550 m2). In Meerlo zijn hiervoor de locaties Hofstraat en Cocq van 
Haeftenstraat (speelterrein) aangewezen. 
Zowel de Dorpsraad als Speeltuin Comité Meerlo vindt de Cocq van Haeftenstraat geen 
geschikte locatie ivm veel spelende kinderen en kermisterrein. Alternatieven zijn 
bijvoorbeeld groenstroken Tienrayseweg en groenstroken bij borden ‘Meerlo’ als je 
bebouwde kom binnen rijdt. Lonneke stelt samen met Speeltuin Comité een reactie op en 
stuurt deze naar de gemeente.  
 

5. Beschadigde / omgewaaide bomen Kievit. 
Er zijn 3 bomen beschadigd / omgewaaid tijdens de storm tijdje geleden. Lonneke informeert 
bij de gemeente of zij hierin iets kunnen betekenen. 
 

6. Vogelkastje processierups 



Angelique geeft aan dat er in Swolgen diverse vogelkastjes hangen die eraan kunnen 
bijdragen om de processierups te verminderen. Lonneke informeert bij de gemeente naar de 
mogelijkheden. 
 

7. Kermis. 
 Zelfde opzet als vorig jaar hanteren.  

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

Naoberezorgpunt 
Bijeenkomst woensdag 18-03-2020 om 19.30 uur Bourgondiër zaal ‘Brugeind. Johan en 
Lonneke gaan hier naar toe. 
 

9. Verenigingsbijeenkomst  
Naar aanleiding van de verenigingsbijeenkomst die ook vanavond heeft plaatsgevonden, 
hebben de verenigingen aangegeven er behoefte aan te hebben om dit terugkerend in het 
voor- en najaar te laten plaatsvinden. De Dorpsraad zal dit faciliteren en inplannen. 
Tijdens deze avond zijn er concrete punten uit gekomen waar de verenigingen gezamenlijk 
mee aan de slag kunnen en willen gaan. Om hier vervolg aan te geven is besloten om hier 
over 2-3 maanden voor bij elkaar te komen. Joey en Anke pakken dit op. 
Het idee om samen een ehbo / reanimatie cursus te volgen is tijdens deze bijeenkomst ook 
besproken. Angelique koppelt terug dat vanuit project ‘hartslag’ deze mogelijkheden er 
wellicht zijn.  
Daarnaast is het verzoek gedaan aan de verenigingen om de activiteiten / evenementen door 
te geven via de mail. Deze kunnen opgenomen worden in de dorps agenda. Lonneke zal 
maandelijks bekijken of de agenda gevuld is, zodat dit geplaatst kan worden in ‘’t Klokje en 
op social media.  
 

10. Rondje dorpsagenda 
o Potgrondactie VC Set Up zaterdag 21 maart 2020. 
o Kermis Meerlo zaterdag 23 t/m dinsdag 26 mei 2020, opening zaterdag 23 mei 2020 

om 15.30 uur 
 

11. Afsluiting; 
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering vindt plaats op dinsdag  7 april 
2020 om 20:00 uur. 

 


