
Vergadering Dorpsraad Meerlo 
Datum:   dinsdag 6 oktober 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, Serge Coenders, Ben Heijligers en Christien Jillessen. 
 
Agenda: 
 

 
1. N554 

Een aantal mensen hebben geklaagd bij de provincie over trillingen en geluidsoverlast door de 
slechte staat van het wegdek op de N554. Van de provincie krijgen zij het antwoord dat er in 
2023 door het regulier onderhoud aan de weg geluidsarm nieuw asfalt wordt aangebracht. Je 
zou hieruit kunnen concluderen dat de provincie helemaal niet van plan is de N554 op korte 
termijn aan de gemeente over te dragen. Gezien de grote verschillen van inzicht aangaande de 
financiële afwikkeling van de overdracht naar de gemeente lijkt het erop dat deze overdracht 
hoogstwaarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. 
Onlangs in een gesprek met Ton Peeters (Specialist Verkeer gemeente Horst a/d Maas) het 
alternatief aangedragen: laat de weg door de provincie opknappen, neem hem voor weinig of 
niets over. Zodra hij van de gemeente is kun je eindelijk iets aan de snelheid, het doorgaande 
zware verkeer doen en wordt hij daardoor ook niet meer binnen de kortste keren kapot gereden. 
Hiermee komen we de aanwonenden tegemoet door vermindering van doorgaand verkeer en 
kunnen we in de toekomst als er een keer ruimte is binnen de begroting wellicht iets van onze 
mooie plannen realiseren. Top prioriteit zou op dit moment de overlast moeten zijn. We wachten 
verdere reactie af. 

 
2. Speeltuin Meerlo 

Anke heeft vandaag telefonisch overleg gehad gemeente Horst a/d Maas. Anke heeft de 
moeizame samenwerking vanuit de gemeente met de speeltuin comité toegelicht. Speeltuin 
comité heeft op kort termijn een afspraak met Speeltuin Werk. Speeltuin Werk wil een afspraak 
realiseren tussen speeltuin comité Meerlo, Dorpsraad Meerlo en gemeente Horst a/d Maas en 
Speeltuin Werk. 

 
3. Noaberzorg ‘mogelijke realisatie wonen met zorg in Meerlo’ 

Noaberzorg inmiddels in bezit van de enquête van Ysselteyn en legt deze voor aan de Dorpsraad. 
Ze willen deze verspreiden in Meerlo, Tienray en Swolgen. Zodra de Dorpsraad deze ontvangen 
heeft, komen zij hierop terug bij Naoberzorg. 

 
4. Rondje dorpsagenda 

Nvt 
 

5. W.v.t.t.k. / rondvraag 
Nvt 
 

6. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
Volgende vergadering dinsdag 03-11-2020 om 20.00 uur. 


