
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 1 september 2020 
Locatie:   Café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:   20:00 uur 
Voorzitter:   Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Johan Coenders, Jurgen Wijnbergen, Hans 
Sijbers en Christien Jillessen. 
 
Afgemeld: Serge Coenders en Ben Heijligers. 
 
Bezoekers:  

- Bas van de Lisdonk / Gemeente Horst a/d Maas, openbare werken 
- Bewoners Burgveldweg 
- Speeltuin Comité Meerlo 
- Naoberzorg 

 
1. Ingekomen stukken 

- Mail Esther Koenen cultuurconsulent Gemeente Horst a/d Maas: uitnodiging om na 
te denken over viering Sint Maarten en Sinterklaas tijdens corona. 

- Nieuwsbrieven: 
o Projectbureau Ooijen-Wanssum 
o VVKL 
o Pro rail: stand van zaken Maaslijn 

 
2. Platanen Burgveldweg 

Bas van de Lisdonk van gemeente Horst aan de Maas van afdeling Openbare Werken geeft 
een inleiding: 
Meerlo wordt gezien als een dorp met een beetje een vreemde groene inrichting. In het 
verleden is Meerlo breed ingericht, waardoor er weinig plaats is voor openbare werken.  
5 jaar geleden kwamen eerste meldingen binnen van bomen op de Burgveldweg (Platanen) 
die overlast veroorzaken.Platen zijn relatief dure bomen (ze vergen veel onderhoud omdat 
deze om de 2 jaar gesnoeid moeten worden).  
Bas heeft paar jaar geleden de vraag gesteld aan de wethouder wat de gemeente hiermee 
wil doen. Er is toen binnen de gemeente een discussie ontstaan. Groen kwam in zijn 
algemeenheid hoog op de agenda te staan (duurzaamheid en bevorderen leefklimaat werd 
als belangrijk gezien). Toen is er besloten om deze Platanen te behouden en periodiek 
onderhoud te doen. Hiervoor kwam ook extra budget beschikbaar om ze jaarlijks te snoeien. 
Echter laatste paar jaren komen er weer meer klachten binnen. Een aantal van deze klachten 
lijken gegrond.  
 
De doelstelling van Bas is om deze vergadering met de bewoners van Burgveldweg te 
spreken hierover en daarbij open en transparant naar elkaar zijn. Bas benadrukt wel dat de 
gemeente zoveel mogelijk groen wil behouden.  
 
Gedurende het overleg komt men gezamenlijk tot de conclusie dat er een aantal bomen 
gerooid worden en het merendeel van de bomen behouden blijven: 
 

  



De volgende afspraken zijn gemaakt: 
1. Algemene vraag bewoners: trottoir fatsoeneren.  
2. Totaal 4 bomen worden gerooid. 
3. Als er gesnoeid wordt, dan zetten de bewoners vooraf zelf een kruis laten op de bomen 

die gerooid moeten worden. Bas geeft aan dat de verwachting is dat dit in het najaar 
gepland wordt. 

 
3. Plan Speeltuin Meerlo  

Er wordt een nieuw toestel geplaatst op 5,6 en 7 oktober 2020. Dit toestel is 9,5 bij 11,5 
meter. Dit is ter vervanging van 2 speeltoestellen die inmiddels als weggehaald zijn. Een 
ander speeltoestel wordt niet vervangen omdat de verwijderde speeltoestellen een dubbele 
speelfunctie hadden (bijvoorbeeld bij beide toestellen zat een klimfunctie). In de richtlijnen 
van de gemeente mag er maar 1 speeltoestel vervangen worden voor 1 speelfunctie. Daarbij 
is wel (relatief veel) geld beschikbaar voor de ondergrond, echt komt dit uit een ander potje. 
De gemeente stelt verder geen budget meer beschikbaar. Er is geen financiering mogelijk 
voor houten speeltoestellen. Als er speeltoestellen kapot gaan, dan zijn deze voor eigen 
rekening. De gemeente is wel aansprakelijk voor de grond en onderhoud van de toestellen. 
De dubbele schommel is wel eigendom van het Speeltuin Comité. Elk jaar laten zij hier 
controle op uitvoeren wat voor eigen rekening is. 
 
Hans geeft het advies om in gesprek gaan met Speeltuinwerk Limburg. Zij nemen 
bijvoorbeeld werk weg op gebied van fondsenwerving uit handen en weten hoe ze 
bijvoorbeeld met de gemeente in gesprek moeten gaan. Voor zover Hans weet zijn hier geen 
kosten aan verbonden, aangezien bij gesubsidieerd worden vanuit de overheid. Wellicht zijn 
er kosten voor een lidmaatschap.  Hans geeft daarbij het advies om vooral de frustratie terug 
te koppelen zodat ze inzien waar ze tegenaan lopen en niet verder in kunnen.  
 
Volgende week gaat Speeltuin Comité in overleg met Replay om het ontwerp van het plan 
up-to-date te maken. Daarnaar krijgen ze een beter beeld wat de wens is en wat vervolgens 
haalbaar/ realistisch is. Als Speeltuin Comité dit samen met het gesprek met Speeltuinwerk 
Limburg aan de Dorpsraad terugkoppelt kunnen we verder in overleg gaan en de 
mogelijkheden bespreken. Speeltuin Comité wordt uitgenodigd voor de vergadering van 
november 2020. 
 
De dorpsraad koppelt dit ook terug aan Gertie Peeters (relatiebeheerder) van gemeente 
Horst aan de Maas en uit benadrukt hierbij de moeizame samenwerking met de gemeente. 
 

4. Naoberzorg ‘mogelijke realisatie wonen met zorg in Meerlo’ 
De Naoberzorg heeft een verzoek ingediend bij de Dorpsraad om een toelichting te geven op 
het initiatief wat ze zijn gestart voor mogelijke realisatie van woningen met zorg in Meerlo. In 
2015 is er al onderzoek gedaan over een woon-zorgcomplex (met ondersteuning van 
Dorpsraad) door de studenten van de HAN.  
 
De Naoberzorg benadrukt dat zij gerund worden door vrijwilligers, maar niet altijd hierin de 
kartrekker hoeven / willen zijn.  Ze willen dan ook draagvlak creëren binnen het dorp. 
Vandaar dat ze contact hebben gezocht met de Dorpsraad. 
 
Korte tijd geleden heeft de gemeente de Naoberzorg met projectontwikkelaar Klaassen in 
contact gebracht. Deze projectontwikkelaar is ook bezig met de woningen op het terrein 
naast het Brugeind. Het idee besproken om een ‘kanalenhof’ te realiseren die ruimte biedt 
voor 24 woonunits. Ook heeft Naoberzorg contact gehad met Zorg & co, hebben ze cijfers 



opgevraagd bij gemeente inzake de WMO en het zorgkantoor inzake de WAZ. De Naoberzorg 
heeft ook samenwerking met KBO. 
 
Met deze informatie komt de Naoberzorg tot de volgende uitgangspunten: 
- Behoefte aan een regionale woon zorg opnames is groot (ook voor echtparen) eventueel 

in combinatie met dagbesteding. 
- Dit kan gekoppeld worden aan het gezondheidscentrum. 
- Het bevordert de middenstand. 
- Het bevordert de werk gelegenheid. 

 
5. Sint Maarten 

De vraag is hoe corona proof Sint Maarten gevierd kan worden. Ook heeft de Dorpsraad een 
brief ontvangen van cultuurconsulent gemeente Horst a/d Maas (uitnodiging samen 
nadenken tijdens corona Sint maarten viering organiseren). 
 
Conclusie: Het is lastig om Sint Maarten viering corona proof te vieren ivm de controle op 
handhaving (en dus de veiligheid van de mensen en kinderen) kan Dorpsraad niet 
garanderen. 
 

6. Rondje dorpsagenda 
- 2e week september digitale collecteweek 
- 13-11-20: Sint Maarten gaat niet door. 

 
7. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 
Anke 
1. Contact gehad met Joey Rutten inzake overleg verenigingen. Anke peilt bij verenigingen 

of ze op dit moment behoefte hebben aan vervolg vergadering. 
2. Kennismaking Evelien Baars / raadslid D66. Evelien wordt uitgenodigd voor volgende 

vergadering. 
3. AED cursus oktober 2020 gaat niet door. 

 
 Henk 
 Er zijn ontwikkeling N554. Er komt nieuw asfalt in 2023. 

 
8. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 03-11-2020 om 20.00 uur. 
 


