
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 12 mei 2020 
Locatie:   thuis - Skype 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Johan Coenders,  Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Jürgen Wijnbergen en 
Hans Sijbers. 
 
Afgemeld: Ben Heijligers, Christien Jillessen, Henk Ulder. 
 
Agenda: 

1. Ingekomen stukken 
- Wildroosters Bergsboslaan 

Henk heeft vernomen dat er wildroosters geplaatst worden op Bergsboslaan. Anke 
heeft vervolgens geïnformeerd bij projectbureau Ooijen-Wanssum. Anke heeft een 
reactie ontvangen dat op het grensgebied rasters komen. Fiets, wandel en 
autoverkeer kunnen ongehinderd doorgang vinden. Echter als bezoeker en 
verkeersdeelnemer kun je grote grazers tegenkomen. De nieuwe beheerder zal 
zorgdragen voor goede voorlichting en de juiste instructies voor omwonenden, 
bezoekers en weggebruikers.  

- Plekskes van geluk 
Begin februari is er een mail aan dorpsraden gestuurd door Gertie Peeters van 
gemeente Horst a/d Maas voor initiatief Plekskes van Geluk. Korte omschrijving 
project: 25 plekskes voor volwassenen en 5 plekskes voor kinderen worden in de 16 
dorpskernen aangemerkt als een plekske van geluk. Aan inwoners wordt gevraagd 
hierover mee te denken. Aan de dorpsraden is gevraagd uit het budget 
prioriteitsgelden een bedrag beschikbaar te stellen. Dorpsraad staat er positief 
tegenover. Verzoek is wel om zicht krijgen op bijvoorbeeld aangedragen plekskes en 
verdeling van de plekken binnen de 16 dorpskernen. 

- Mail VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) 
Door middel van de mail wil VKKL de besturen informeren over de situatie van de 
gemeenschapsaccommodaties met betrekking tot gevolgen Corona maatregelen. 
Anke stuurt deze mail door naar verenigingen. 

- VVN (Veilig Verkeer Nederland) Participatiepunt 
Ondersteuning vanuit VVN door middel van een participatiepunt waar burgers een 
melding kunnen maken van een verkeersonveilige situatie. Hans zal hier bekendheid 
aan geven via social media. 

 
2. Sint-Maarten 

Gemeente Horst a/d Maas heeft akkoord ontvangen van de eigenaar van de locatie om de 
troshoop te plaatsen. De commissie maakt eerste opzet en neemt contact op met de 
eigenaar om concrete vervolgafspraken te maken. Anke maakt de vergunningsaanvraag in 
orde. 
 

3. Beschadigde / omgewaaide bomen Kievit. 
Stobbe inmiddels weg gefreesd. Gemeente zal nieuwe bomen aanplanten (buitenste vakken 
tamme kastanjes en in het midden een smal blijvende linde). Rondom de bomen worden 
aantal vlinderstruiken geplant voor de verfraaiing. De es die er nu staat heeft en gevaarlijke 
plakoksel in de kroon. Om deze reden heeft de gemeente besloten om deze te rooien. Deze 
werkzaamheden worden komende winter uitgevoerd. 



Lonneke stuurt een verzoek naar gemeente Horst a/d Maas dat de gemeente de 
omwonenden hierover te informeert.  
 

4. Kermis 
Betrokken mensen zijn geïnformeerd. Gertie Peeters gemeente Horst a/d Maas geeft aan dat 
de kermisexploitant is geïnformeerd. OJC Merlin/Brugeind geeft aan dat er geen vergunning 
is aangevraagd. 
Nogmaals wordt er en bericht op social media geplaatst dat kermis niet doorgaat. Verdere 
alternatieven worden nu niet opgepakt i.v.m. aanhoudende COVID-19 maatregelen. 

 
5. Sluiting vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur. In kader van COVID-19 maatregelen 
wordt bekeken of dit in Oud Meerlo plaats kan vinden of wederom via Skype. 

 


