
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 7 juli 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Ben Heijligers, Christien Jillessen, Henk 
Ulder, Johan Coenders,  
Bezoekers: Gertie Peeters, Frans Poels en Frans Koch 
 
Afgemeld: Hans Sijbers en Jurgen Wijnbergen 
 
Agenda: 
 

1. Ingekomen stukken 
- Gemeente Horst a/d Maas: Wijkraden.  

Aan inwoners wordt gevraagd om mee te denken over duurzame energie. Deze brief 
heeft de gemeente ook gepubliceerd op diverse kanalen. 

- VKKL: steun gemeenschapshuizen en accommodaties in kader van COVID-19.  
Anke stuurt deze door naar de verenigingen. 

- René Poels: Podcast NTR Andere Tijden Midsummer Pop 
Uitgezonden donderdag 9 juli 2020 van 20.00 uur.  

- Mooder Maas: opstart tijdelijk beheer natuurgebied.  
Afgelopen week zijn de eerste runderen uitgezet. Er volgen er nog meer. Mensen 
worden geïnformeerd middels borden die bij de hekken worden geplaatst. 

- Gemeente Horst a/d Maas: wortelopdruk bomen Burgveldweg.  
Op de Burgveldweg staan Platanen in de voortuinen. Gemeente ontvangt de laatste 
tijd regelmatig een meldingen/klachten van wortelopdruk waardoor het trottoir op 
sommige plaatsen ongelijk wordt. Er zal een keuze gemaakt moeten worden: Of de 
bomen behouden en voor lief nemen dat het trottoir niet overal vlak ligt of de 
bomen rooien en het trottoir herstellen daar waar nodig. Bewoners en gemeente 
worden  uitgenodigd voor de vergadering op 01-09-2020 om dit samen te bespreken. 
Verder geeft Henk aan dat het wenselijk is om dan ook met Bas van de Lisdonk van 
de gemeente te overleggen wat de status is van bomen die een tijd geleden al 
gerooid zijn en waar tot op heden nog niets voor teruggekomen is.  

- Brief gemeente Horst ad Maas. Verzoek aan Dorpsraad om in oktober 2020 in 
gesprek te gaan. Na zomer kan Dorpsraad uitnodiging verwachten. Zodra we 
uitnodiging ontvangen eventueel voorstellen om dit met vergadering op 06-10-2020 
in te plannen. 

 
2. Kennismaking Gertie Peeters 20.00 uur Relatiebeheerder dorpsplatforms/ondersteuning 

BAR (Burgeradviesraad) - gemeente Horst a/d Maas. 
Doel deelname vergadering: 
- Kennismaking Gertie. 
- Dorpsraad verbindende rol tussen bewoners en gemeente Horst a/d/ Maas. Hoe zien 

beide dit en hoe kunnen we dit concreet vorm geven. 
Afspraken: kleine zaken worden ter kennisgeving teruggekoppeld vanuit de gemeente 
aan de Dorpsraad. Bij grotere projecten worden desbetreffende bewoners uitgenodigd 
voor de eerstvolgende vergadering. Ook wordt dit dan kenbaar gemaakt in ’t Klokje en 
op Social media.  

 



3. Huize Nab 20.30 uur 
Op 26-06-2020 heeft Frans Poels een presentatie gegeven in de Speulplats over Huize Nab. 
Doel is om draagvlak te krijgen of er interesse is om wooneenheden te creëren voor oa 
senioren, alleenstaanden en tijdelijke bewoning. Deze presentatie heeft Frans uitgebreid 
toegelicht aan de  Dorpsraad.  
 

4. Sint-Maarten 
- Anke heeft de aanvraag vergunning verstuurd. Het is afwachten of de optocht door kan 

gaan in kader van COVID-19 maatregelen. Commissie maakt 2 opzetjes die Anke 
vervolgens mee kan nemen in de definitieve vergunning aanvraag. 

- Christien en Henk hebben overleg gehad met pastoor. De datum voor Sint Maarten is 
vastgesteld op vrijdag 13-11-2020. Er zijn nog onduidelijk wat de mogelijkheden zijn in de 
kerk ivm maximum aantal bezoekers in kader van de COVID-19 maatregelen.  

- Anke en Serge gaan in overleg met de eigenaar van de voorgestelde locatie door de 
gemeente. 

 
5. Rondje dorpsagenda 

- Digitale goede Doelen week. 1e of 2e week van September 2020. 
- Vrijdag 13-11-2020 Sint Maarten. 
 

6. W.v.t.t.k. / rondvraag 
 
Ben: 
Ben is aangesproken door Jan Bovee. Laatste tijd zijn wederom signalen van dealen en 
vernielingen. Jan vraagt aan de Dorpsraad wat zij ervan vindt als dit (tijdelijk) bewoond gaat 
worden. 
De Dorpsraad koppelt terug dat zolang er geen bestemming is voor huisvesting, de Dorpsraad 
hier niets van kan vinden. Ook geeft de Dorpsraad aan dat de signalen ook al bij de wijkagent 
Meerlo door zijn gegeven. Ben koppelt dit terug aan Jan. 
 
Lonneke: 
Wijziging aanplanting Kievit 
Er worden Gleditsia geplant i.p.v. kastanjebomen (geven toch teveel overlast tuinen en 
dakgoten. Bewoners worden middels een brief door gemeente geïnformeerd. 
 

 Plekskes van Geluk 
 Lonneke heeft bij Elly Cox geïnformeerd naar de stand van zaken rondom Plekskes van Geluk. 
 Er zijn 116 Plekskes ingediend. De uiteindelijke lijst wordt nog voorgelegd aan Ton van Hoof 
 (landschap Horst aan de Maas) en Bas van de Lisdonk (Openbare werken Gemeente Horst 
 aan de Maas) zodat alle plekken even nagelopen worden om te kijken of er potentiële 
 plekken zijn die problemen zouden kunnen opleveren. Elke eigenaar van een plekske van 
 geluk moet immers om toestemming gevraagd worden of er een bordje bij geplaatst mag 
 worden. De werkgroep probeert zo vooraf een inschatting te maken welke plekken al bij 
 voorbaat af zullen vallen. Daarna gaan de lijsten naar de dorpen om hun top 5 en nr 1 plekske 
 van geluk te bepalen.  

 
Mooder Maas wandel- en fietsroutes 
Reactie Mooder Maas ontvangen: Vanuit MM werken we, samen met onder andere de gemeente, aan de 

fiets- en wandelstructuren in de omgeving van het projectgebied. Hierbij heeft MM de zorg ervoor gekregen dat in 
ieder geval de bestaande routenetwerken intact worden gehouden. MM voorziet natuurlijk in een vrij toegankelijk 
gebied in het gehele natuurgebied wat door iedereen te gebruiken is. Hierbij worden door MM geen nieuwe 
routestructuren aangebracht in het gebied. Deze actie liggen bij de betrokken organisaties. Wij stemmen binnen 
de gemeente Horst aan de Maas de wandelknooppunten af met Landschap Horst aan de Maas. Onze 



contactpersoon hierbij is Ton van Hoof (info@landschaphorstaandemaas.nl). De fietsknooppunten (en ook 
ruiterroutes) worden afgestemd met het Routebureau Noord- en Midden Limburg. Onze contactpersoon is Nikolien 
van Isterdael (info@routebureaulimburg.nl). 
Anke stuurt reactie naar MM met het verzoek om de Dorpsraad op de hoogte te houden. 
 
N554 update 
Op 12-03-2020 heeft Dorpsraad een mail ontvangen dat alle zaken m.b.t. technische 
inpasbaarheid en onderhoudsbijdrage ambtelijk zijn besproken en voorgelegd aan de 
ambtenaar. Op 29-04-2020 zou bestuurlijk overleg plaatsvinden. Dit is uitgesteld. 
Verwachting is midden Juli 2020 een nieuwe update te ontvangen.  
 
Anke 
Financiële bijdrage Speeltuin Comité 
Speeltuin comité vraagt of het mogelijk is of Dorpsraad een financiële bijdrage kan geven 
voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. 
Hier staat de Dorpsraad voor open. Anke informeert wat Speeltuin Comité in gedachten 
heeft. Anke informeert ook wat de afspraken met gemeente zijn rondom speeltoestellen. 
 

7. Sluiting vergadering 
Volgende vergadering dinsdag 4 augustus 2020 om 20.00 uur. Tot nu toe is de verwachting 
dat er voldoende mensen aanwezig kunnen zijn. Mocht blijken door de vakantie dat  dit niet 
het geval is, dan vervalt de vergadering. 
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