
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 4 augustus 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Ben Heijligers, Henk Ulder, Johan Coenders 
en Jurgen Wijnbergen 
 
Bezoeker: Bart Derksen. 
 
Afgemeld: Hans Sijbers en Christien Jillessen. 
 
Agenda: 
 

1. Ingekomen stukken 
- Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Limburg. 

 
2. Speeltuin Meerlo 

Speeltuin commissie Meerlo sluit volgende vergadering aan, helaas lukt het deze week niet 
om het plan toe te lichten. 
Anke heeft geïnformeerd bij Gertie Peeters over de afspraken rondom de speeltuin met de 
gemeente. We wachten de reactie af. 
Verder hebben we gesproken over de voetbalboarding. Besloten is om dit door te zetten 
naar de speeltuin Commissie zodat zij rechtstreeks contact op kunnen nemen met Joey 
Rutten. 
 

3. Huize Nab 
Vorige vergadering heeft Frans Poels een presentatie verzorgd voor de Dorpsraad. De 
Dorpsraad advies gegeven waar informatie te vinden en vervolgonderzoek te doen. Ook 
heeft de Dorpsraad besproken hoe zij in dit initiatief staan. 

- Draagvlak is er om ouderenwoningen te creëren. Dorpsraad zal hier niet actief een 
rol in vervullen.  

- Advies is dat Frans wellicht nog eens bij Steinhagen in Sevenum kan informeren. 
- Ook is het advies om de verwachtingsmanagement van Frans richting bewoners 

realistisch uit te zetten. 
- Voor sparring is altijd ruimte. 

 
4. N554 

Nog steeds geen ontwikkelingen. Terugkoppeling zou half juli 2020 komen van gemeente. 
Helaas wederom geen terugkoppeling. 
 

5. Wandel- en fietsroutes Mooder Maas 
Landschap Horst aan de Maas is verantwoordelijk voor de wandelroutes volgens het 
knooppuntensysteem en de themafietsroute Oude Maasarm. Ze zitten nu in de fase dat net 
de kaarten van het gebied opgeleverd zijn en ze gaan kijken hoe de routestructuren in het 
nieuwe gebied weer hersteld worden. Daarbij is natuurlijk ook de optie om nieuwe 
verbindingen aan te leggen. 
In Meerlo hebben ze een groep van 8 vrijwilligers die dit alles mee onderhouden en 
aanleggen, zij kijken en denken sowieso mee. Ze informeren de dorpsraad wanneer het wat 
concreter wordt en specifieke wensen zijn natuurlijk altijd door te geven. 



 
6. Sint Maarten 

Locatie komt te vervallen aangezien er dan nog gewassen op het land staan. Dit was niet 
goed gecommuniceerd door de gemeente met de eigenaar. Anke bespreekt dit nog met 
Gertie Peeters.  
Serge heeft contact opgenomen met de eigenaar van een andere locatie. Hij heeft 
aangegeven dat het ook bij hen mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het hout bezorgd wordt 
en het afval opgehaald. 
 

7. Rondje dorpsagenda 
- 2e week september digitale collecteweek 

 
8. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 
Bart 

- Noabere zorg wil graag presentatie geven over wonen en zorg tijdens de volgende 
vergadering van de Dorpsraad op 01-09-2020. Dit is mogelijk. Lonneke koppelt 
tijdstip door. 

- Op 13-9-2020 draait er een film van de Naobere zorg bij Speulplatz op buitenterrein. 
 
Lonneke 
Wanneer de volgende personen uitnodigen voor vergadering Dorpsraad? 

- Bewoners Burgveldweg (i.v.m. platanen in trottoir): 01-09-2020 
- Speeltuin Comité: 01-09-2020  
- Werkgroep Plekskes van Geluk: oktober / november 2020 

 
 Serge 
 Idee om op 3 tot 4 plaatsen metalen plaatjes te hangen met QR-codes van de wandeling 800 
 jaar Horst a/d Maas. Zodra QR-code gescand wordt er een film afgespeeld van vroeger. Leuk 
 initiatief. 

 
9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 01-09-2020 om 20.00 uur. 
 


