
Huidige samenstelling werkgroep:
Johan Coenders, Dorpsraad 
Linda Jonkers,  Naoberzorgpunt/Apotheek Maasdorpen
Hans Sijbers, Dorpsraad 
Piet Wagemans, Fanfare Eendracht 
Sjoerd Heurkens, Fanfare Eendracht 
Theo Groenen, KBO
Marij Theelen, Muziekfabriek
Henk Peters, KBO
Jan Jenneskens, dorpsbewoner 

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met de werkgroep via:
dorpshuismeerlo@gmail.com of bel met 
Sjoerd Heurkens: 06-51 92 83 71

 

Toch liever schriftelijk invullen? Haal hem dan uit het 
Meerlo’s Klokje van vrijdag 23 en 30 oktober en stop 
deze ingevuld in de brievenbus bij de Speulplats op 
de Mgr. Jenneskensstraat 7, Meerlo. 

Niemand weet hoe die leefbaarheid er over een 
aantal jaren uitziet? 
Momenteel scoort Meerlo goed op het gebied van 
leefbaarheid mede door de aanwezigheid van het 
gezondheidscentrum en de ruime aanwezigheid 
van ondernemers. Een waardevol bezit voor een 
kleine gemeenschap als Meerlo, dat we allen 
moeten blijven koesteren.

De werkgroep is van mening dat een dorpshuis de 
huidige en toekomstige leefbaarheid versterkt, 
vergroot en waarborgt. Dat is in de ogen van de 
werkgroep nu al belangrijk voor ons dorp, maar 
bovenal voor de leefbaarheid van Meerlo in 
de toekomst.

Wij (de werkgroep) kijken uit naar jouw mening! 
Vul de enquête in en laat je stem horen.

Meerlo op weg 
naar 2030…

samen in ons 
eigen dorpshuis?

Geef jouw mening op
www.meerlo.nu/enquete 

In ieder geval zullen wel de nodige aanpassingen 
op gebied van duurzaamheid en inrichting 
moeten gedaan worden om het gebouw volledig 
toekomstbestendig te maken. Om zo optimaal 
te kunnen voldoen aan de beschikbaarheid en de 
wensen van de inwoners van Meerlo en toekomstige 
gebruikers. Maar wellicht zijn er nog meer of 
andere suggesties volgens u die de werkgroep kan 
meenemen in een mogelijk vervolg. Deel deze dan 
ook gerust met ons.

Peiling in de gemeenschap
Nu is het de beurt aan jou als inwoner om je mening 
met de werkgroep en uiteindelijk gemeente te 
delen. We hebben een speciale enquête opgesteld. 
We willen alle Meerlonaren van 16 jaar en ouder 
vragen om de enquête uiterlijk zondag 15 november 
in te vullen. Het liefst ontvangen wij deze digitaal. 
Je kunt de enquête vinden op 
www.meerlo.nu/enquete 

“We hebben het allemaal 
ondervonden in de recente 
periode. De behoefte aan 

contact, samen, verbinding… Waar 
kan dit beter dan op een centrale 

ontmoetingsplek in Meerlo. Een plek 
die zal bijdragen aan een socialer 

en bruisender dorp. Een plek die de 
leefbaarheid zal bevorderen. Een 
ambitie begint met meedenken, 

meedoen. Durf jij mee te dromen?”

“In veel dorpen is het 
gemeenschapshuis het kloppend 
hart. Laten we in Meerlo zoveel 

mogelijk harten samenbrengen in 
één accommodatie: Een gezond en 
sterk kloppend hart voor Meerlo! 
Waar iedereen terecht kan voor 

een praatje en een kop koffie. 
Elkaar ontmoeten, sociale 

contacten onderhouden en 
uitbreiden, samen sporten, samen 

muziek maken: dat maakt ons 
gelukkiger, vitaler en gezonder!”

Paul Peters 
(o.a. organisatie iQuizut):

Linda Jonkers 
(bestuur Naoberzorgpunt):

Juriën Beterams 
(eigenaar Just Be Fit):

“De muziekzaal is momenteel 
een fijne ontmoetingsplek 

voor de mensen uit Meerlo ook 
op sportief vlak. Een dorpshuis 

kan oneindig veel mogelijkheden 
bieden voor de inwoners van 
Meerlo en zelfs daarbuiten.”



Een korte terugblik
In 2017 organiseerde de gemeente Horst aan de 
Maas een bijeenkomst in Meerlo. Haar mededeling: 
“De gemeentelijke bijdragen met betrekking tot 
gemeenschapsaccommodaties gaan op termijn 
ingrijpend veranderen in Horst a.d. Maas.” Alleen 
toekomstbestendige accommodaties kunnen 
rekenen op (geldelijke) steun van de gemeente.

De vraag aan het dorp: “Hoe ziet de actuele 
accommodatie situatie er in Meerlo uit, en waar 
heeft het dorp de komende 30 jaar behoefte aan?” 
De opdracht was simpel maar ook ingewikkeld en 
waar moesten we mee beginnen? De werkgroep 
stelde zich ten doel een blauwdruk van de 
beschikbare accommodaties te maken en de kansen 
en behoeftes in de gemeenschap - naar de toekomst 
toe -nader te onderzoeken en in beeld te brengen.

Locatie onderzoek
Gedurende het onderzoek bleek dat Meerlo van alle 
16 kerkdorpen in Horst a.d. Maas een bijzonder geval 
is. Er is in ons dorp namelijk géén gemeenschappelijk 
gebouw of dorpshuis (een uitzondering vormt de 
sporthal). 

“Laten we in co-creatie met 
elkaar zorgdragen voor onder 

andere: behoud van leefbaarheid, 
vergroten van samenwerkingen 
en ‘t versterken van de sociale 

ontmoetingen voor jong en oud in 
Meerlo. Nu en in de toekomst!”

Betrokken partijen
Sinds 2017 zijn de volgende gesprekspartners 
proactief aangehaakt: 

Daarnaast heeft de werkgroep op verschillende 
momenten gesprekken gevoerd met de lokale 
horeca, resp. Café Oud Meerlo, Camping het 
Karrewiel en zaal ’t Brugeind. Tijdens deze 
gesprekken zijn elkaars ideeën en suggesties 
vrijblijvend uitgewisseld.

Toekomstvisie
‘De Speulplats’ blijkt uit het locatie onderzoek 
een interessante bestaande accommodatie met 
voldoende potentie voor de gemeenschap - nu en 
in de toekomst. Het kan voor diverse doelgroepen 
en ’n scala aan toepassingen huisvesting bieden. 
Het gebouw kent een redelijk centrale ligging in het 
dorp, o.a. dicht bij winkels, gezondheidscentrum, 
basisschool en soos. Maar ook de oppervlakte van 
de buitenruimte aan zowel de voor- en achterzijde 
van het gebouw zijn interessant. 

Daarmee onderscheidt Meerlo zich van alle andere 
dorpen binnen de gemeente.
Alle mogelijke gemeenschappelijke gebouwen 
zijn particulier eigendom of zijn in beheer van een 
vereniging dan wel stichting. Een ander opvallend 
kenmerk: de beschikbare accommodaties liggen 
geografisch allemaal relatief ver uit elkaar. 

Met deze info heeft de werkgroep onderzocht 
welke locatie(s) mogelijk een centrale en 
gemeenschappelijke functie in de toekomst zouden 
kunnen vervullen voor Meerlo. Daarbij zijn wensen 
van eigenaren en verenigingen in beeld gebracht. 
Één conclusie die de werkgroep voorlopig 
heeft vastgesteld, kijkend naar bestaande 
gebouwmogelijkheden, is dat ‘De Speulplats’ een 
kansrijke locatie biedt voor een gemeenschappelijke 
voorziening. Dit gebouw biedt momenteel 
huisvesting aan de KBO, Just Be Fit, Muziekfabriek 
en Fanfare Eendracht Meerlo (FEM). Het beheer en 
eigendom ligt bij FEM. 

De huidige eigenaar staat echter open voor een 
overdracht van de locatie aan de gemeenschap via 
bijv. een onafhankelijke stichting. Wij zijn echter zeer 
benieuwd naar de ideeën/suggesties vanuit het dorp.

Anke Voesten 
(Voorzitter Dorpsraad):

Lucas Mooren 
(Agrarisch ondernemer):

Jan Poels (KBO lid):

 “Ik ben voorstander van 
de verwezenlijking van ‘n 

dorpshuis in Meerlo. Dit bevordert 
de leefbaarheid voor jong en 

oud. Door het bundelen van onze 
krachten staan we SAMEN sterk.”

“Prima initiatief! Maar 
bekijk het zo breed 

mogelijk, respecteer elkaars 
mening en heb tevens oog 

voor de bestaande horeca.”

• Dorpsraad
• BS Megelsheim
• KBO
• Naoberzorgpunt
• OJC Merlin
• Muziekfabriek

• Fanfare Eendracht Meerlo
• Externe adviespartij:  

Spirato (opstartfase)
• Externe adviespartij: 

Heidemij (actueel)
• Gemeente Horst a/d Maas

Een onafhankelijke werkgroep, opgericht via de 
Dorpsraad i.c.m. verenigingen en actieve inwoners, 
is hier sinds 2017 mee aan de slag en wil zich hier 
sterk voor maken. Hoog tijd om deze belangrijke 
vraag aan de inwoners van Meerlo te stellen. Op 
deze manier willen we erachter komen in hoeverre 
een dorpshuis een wens, noodzaak of behoefte is 
voor de (toekomstige) leefbaarheid en het plezierig 
wonen in Meerlo.  

Via deze flyer willen we u als bewoner van Meerlo 
informeren over de vraag die de gemeente Horst aan 
de Maas ons dorp heeft gesteld. Daarnaast vertellen 
we graag over het proces tot nu toe. Wat hebben 
we gedaan, hoe ver zijn we gekomen, met wie is 
gesproken en wat is daar uitgekomen. En tenslotte: 
Welke stip op de horizon heeft de werkgroep al 
durven zetten?

In deze flyer:
1. Terugblik
2. Locatie onderzoek
3. Betrokken partijen
4. Toekomstvisie
5. Peiling in de gemeenschap

“Hoe kijkt u aan
tegen de toekomstige 
leefbaarheid 
van ons dorp?”


