
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 2 juni 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Anke Voesten 
 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Jürgen Wijnbergen, Ben Heijligers, Christien 
Jillessen en Henk Ulder. 
 
Afgemeld: Johan Coenders, Lonneke Snellen en Hans Sijbers 
 
Agenda: 
 

1. Ingekomen stukken 
- Gemeente Horst a/d Maas: Signalen ‘Paraplu locatie’ Meerlo:  

Op dit moment is dit niet aan de orde. Zowel de contactpersoon voor de Dorpsraad 
vanuit de gemeente als de Dorpsraad houden dit in de gaten. 

- Gemeente Horst a/d Maas: Opzettelijk beschadigen bomen (paadje tussen 
Beatrixstraat en Hoofdstraat). 

- Mail gemeente Horst a/d Maas: Wildroosters Bergsboslaan 
De Dorpsraad heeft een reactie ontvangen projectbureau Ooijen-Wanssum. Er 
worden klaphekken geplaatst waar recreanten/ passanten gebruik van kunnen 
maken. 

- Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Limburg: Nadere informatie 
bewonersorganisatie en corona. 

- Persbericht financiële ondersteuning Onze Buurt:  
Deze wordt onder de aandacht gebracht bij NZP en Speeltuin comité. 

 
2. Plekskes van Geluk 

 Lonneke heeft telefonisch contact gehad met de voorzitter van werkgroep. De voorzitter 
 geeft aan dat de zorgen helemaal begrijpt dat het een 'Horster' feestje wordt. Er zitten 
 mensen in de werkgroep van de diverse dorpskernen. Het is de bedoeling dat de inzendingen 
 tot 1-6-2020 in kunnen worden gediend. Elk dorp krijgt dan een overzicht van de inzendingen 
 en kunnen vervolgens een top 5 aangeven en een nr 1.  aanwijzen. Ook zorgt de werkgroep 
 ervoor dat elke 16 dorpskernen van gemeente Horst aan de Maas 1 plekske toegewezen 
 krijgt. De overige plekken worden door de werkgroep verdeeld.  
 Ook heeft Lonneke telefonisch contact gehad met een lid van de werkgroep vanuit Meerlo en 
 toegelicht welke plekskes voor Meerlo tot nu toe in zijn gediend. Ook is het idee om in een 
 later stadium eventueel een looproute te maken van de Meerlose Plekskes (buiten dit project 
 om en als initiatief binnen Meerlo. Lonneke heeft aangegeven  dat de Dorpsraad graag 
 betrokken wil blijven bij de keuzes die worden gemaakt. Afhankelijk van de 
 coronamaatregelen nodigen we de contactpersoon vanuit Meerlo van de werkgroep een 
 keer uit voor de vergadering van de Dorpsraad. 
 

3. Sint-Maarten 
Nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Comité gaat hierover dadelijk in overleg. 
 

4. Beschadigde / omgewaaide bomen Kievit. 
Gertie Peeters (Relatiebeheerder dorpsplatforms/ondersteuning BAR (Burgeradviesraad) - 
gemeente Horst a/d Maas) heeft Lonneke gebeld en wil graag vragen aan de Dorpsraad 
welke ‘rol’ de Dorpsraad wil hebben in combinatie met de plannen die gemeente heeft voor 



het dorp (bijvoorbeeld plannen in kader van groenvoorziening). Gertie wordt uitgenodigd 
voor de volgende vergadering op dinsdag 7 juli 2020. 

 
5. Rondje dorpsagenda 

Geen nieuwe activiteiten 
 

6. W.v.t.t.k. / rondvraag 
Angelique 

- De haag over de brug (Bergsboslaan) mag weer gesnoeid worden, kunnen wij dit 
oppakken? → Jürgen pakt dit een keer op. 

- Verwijderen infozuil, wanneer gaat deze weg? → Henk en Ben draaien deze los en 
brengen deze weg.  

 
Serge: 

- Komen er wandel- en fietroutes over het nieuwe gebied van project Ooijen-
Wanssum? → Ja, die worden gemaakt. Kunnen we hier als dorpsraad op inspelen, 
zodat we hier als dorp profijt van kunnen hebben? → Deze vraag gaan we stellen bij 
projectbureau Ooijen- Wanssum  

 
Christien: 

- Bergsbos, dat bos wat daar ligt, is dat half verkocht? → Het bos is voor de helft van 
Jan Bovee en Mart Poels. Maar je mag er in principe lopen. 

- Ter informatie: Kortenbos staat in de verkoop. 
 

7. Sluiting vergadering 
Volgende vergadering dinsdag 7 juli 2020 om 20.00 uur Oud Meerlo. 

 


