Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

Datum:
Locatie:
Aanvangstijd:
Voorzitter en notulist:
Aanwezig:
Afgemeld:

dinsdag 1 december 2020
Skype
20:00 uur
Anke Voesten
Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Jurgen Wijnbergen, Serge Coenders,
Christien Jilesen, Johan Coenders en Hans Sijbers.
Ben Heijligers en Lonneke Snellen

1.

Ingekomen stukken
Uitnodigingen dorpsraden overleg 2021.
Verslag Dorpsraden overleg 16-11-2020 met presentatie over subsidiekader.
Mail gemeente Horst a/d Maas – geen wijzigingen perspectievennota.
Klanttevredenheidsonderzoek Mooder Maas.
Nieuwsbrieven: speeltuin werk Limburg, VKKL, natuur & milieufederatie Limburg en projectbureau
Ooijen-Wanssum.
Borden qr codes: te duur € 250,00 p.st. Serge stuurt een foto door naar Hans en Hans kijkt wat er bij
een zakelijke leverancier zou kunnen.
Bloembakken worden 12 december verwijderd 13:00 uur.
Paard Sint-Maarten wordt door de TBS geschonken en Serge doet dit samen met Martin Janssen.

2.

N554
11-11-2020 online bijeenkomst: dorpsraden Tienray en Meerlo, wethouder Beurskens en ambtenaren:
Er hebben afgelopen periode veel gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en Provincie over de
overname van de weg. Feit is dat er nog een verschil van 1.5 miljoen euro zit tussen de kosten die de
gemeente heeft geraamd voor overname, onderhoud en gewenste aanpassingen vanuit de dorpen en het
bedrag waarvoor de provincie de weg wil over dragen.
De gemeente zit op dit moment op de visie om de weg dan voorlopig niet over te nemen. Dit zou deze
week in het college van B&W besproken moeten worden. Hier schrok de werkgroep wel van. Werkgroep
heeft nog gepleit gedurende de vergadering om de weg toch over te nemen (desnoods zonder gewenste
aanpassingen op dit moment, maar wellicht in een later stadium, zodat de financiële kloof wellicht gedicht
zou kunnen worden). Dit gingen ze in overweging nemen bij het college bespreking deze week. De
uitkomst hiervan zou nog naar ons worden teruggekoppeld.
Verder wordt er op korte termijn aanvullend een gesprek gearrangeerd met wethouder Beurskens en de
Gedeputeerde van de Provincie om deze kwestie op bestuurlijk niveau te bespreken. Hierbij schuiven
waarschijnlijk ook 1 of 2 leden van de dorpsraden Tienray en Meerlo aan, om de problematiek en
noodzaak nog eens aandachtig onder de aandacht te brengen.
24-11-2020 mail naar wethouder Beurskens en gedeputeerde Mackus:
Meerlo en Tienray hebben door middel van een overzichtskaart aandachtspunten en aanpassingen in een
mail opgesteld en verstuurd.
26-11-2020 persbericht Hallo Horst aan de Maas:
Gemeente gaat N554 niet overnemen.
Johan heeft vervolgens de raadsinformatiebrief en openbare besluiten opgezocht en het blijkt dat dit
besluit al op 16-11-2020 is genomen. Dorpsraad Meerlo is hier niet van op de hoogte gebracht.
De werkgroep heeft een mail gestuurd naar wethouder Beurskens waarin getwijfeld wordt aan de
vertrouwensrelatie met gemeente. Ook heeft de werkgroep aangegeven dat er een grote twijfel zit of het
tegenvoorstel van de werkgroep überhaupt is meegenomen is de besluitvorming. Ook heeft de werkgroep
de nota B&W opgevraagd.
Wethouder Beurskens geeft in zijn reactie aan dat er wel van tevoren is gecommuniceerd met de
werkgroep. Ze geven wel aan dat ze wellicht nog eens hadden moeten communiceren, na de afweging van
het tegenvoorstel. Gemeente geeft aan dat ze nog steeds achter de werkgroep staan en samen willen
communiceren met de provincie. Tegenvoorstel had alleen kunnen schuiven in tijd en geen ruimte wat
betreft financiën. Gesprek wordt binnenkort gepland.
Helaas kunnen we dus niets anders dan het gesprek afwachten.
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3.

Accommodatiebeleid
Begin november werd huis aan huis een flyer met die vraag onder alle inwoners van Meerlo verspreid.
Centraal stond daarin de vraag of een dorpshuis, een wens, noodzaak of behoefte is voor de toekomstige
leefbaarheid en het plezierig wonen in Meerlo. In de flyer werd verteld dat er een werkgroep aan de slag is
om een antwoord op die vraag te vinden. Meerlo is het enige dorp in de gemeente Horst aan de Maas dat
géén eigen gemeenschappelijk gebouw of dorpshuis heeft. De inwoners van Meerlo konden via de website
van de Dorpsraad (www.meerlo.nu/enquete) en via een formulier in het Mierlo’s Klokje hun mening
kenbaar maken.
340 mensen hebben de moeite genomen om te reageren. Het overgrote deel reageerde via de digitale
enquête, ook werden er ruim 40 formulieren in de brievenbus bij de Speulplats gestopt.
De reacties en deelname bij de mogelijke ontwikkeling van een dorpshuis zijn positief, maar de resultaten
geven ook heel duidelijk weer dat er nog goed nagedacht moet worden over de haalbaarheid, locatie en
mogelijke constructie van een Dorpshuis in Meerlo. De dorpsraad gaat nu in gesprek met de Meerlose
horeca om met hen de uitkomsten te bespreken. De werkgroep dorpshuis gaat dat zelf ook doen. Op korte
termijn worden de resultaten in ‘t Klokje aan iedereen presenteren.
Nog voor kerstmis hoopt de werkgroep te kunnen delen welke stappen er in het voorjaar van 2021 gezet
kunnen gaan worden. In ieder geval komt er een (digitale) infoavond / werkbijeenkomst om samen met
iedereen in ons dorp verder te werken aan het gewenste dorpshuis/dorpshart.

4.

Rondje dorpsagenda
Nvt

5.

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

6.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering is op 5 januari 2021 om 20:00 uur. Of deze
vergadering fysiek of digitaal is, zal nog afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen.

