
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 5 januari 2021 
Locatie:    Skype 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Jurgen Wijnbergen, Serge Coenders,  

Christien Jilesen, Johan Coenders en Hans Sijbers. 
Afgemeld:  Ben Heijligers 
 

 
1. Ingekomen stukken 

1.1 Frans Poels / Huize Nab 
Frans heeft een mail gestuurd met de mededeling dat de werkgroep zich terugtrekt van het plan 
Huize Nab, aangezien een andere partij bezig is met de ontwikkeling van de plannen. Dit heeft Frans 
ook gepubliceerd in ’t Klokje. 
Vervolgens heeft Frans een mail gestuurd dat hij van de eigenaar van Huize Nab heeft vernomen dat 
de architect geen serieuze plannen meer heeft. De werkgroep is weer vervolgens opgestart en heeft 
de plannen aangepast en willen deze graag voorleggen aan de Dorpsraad.  
De Dorpsraad stelt aan Frans voor dat hij de aangepaste plannen per mail doorstuurt.  Dit wordt 
door de Dorpsraad doorgenomen en de volgende vergadering besproken. Op basis hiervan geeft de 
Dorpsraad een terugkoppeling aan Frans. De verwachting is namelijk dat we voorlopig nog wel online 
vergaderen en in februari 2021 dus nog niet bij elkaar kunnen komen.  
  

1.2 Patrick van Mill / Windmolens  
Patrick van Mill heeft een mail gestuurd over een besluit wat genomen gaat worden in 2021 door 
gemeente Venray over het eventueel plaatsen van windmolens. Gemeente Venray wil windmolens 
plaatsen, weliswaar op grondgebied van Venray, echter tegen de rand van onder andere Meerlo aan.  
De Dorpsraad heeft de informatie van Patrick doorgenomen en inmiddels zelf ook informatie 
gevonden. Ook heeft Lonneke informatie opgevraagd bij Gertie Peeters (relatiebeheerder gemeente 
Horst aan de Maas voor Dorpsraad Meerlo). Zodra Lonneke de terugkoppeling heeft ontvangen, 
wordt deze doorgestuurd naar de leden van de Dorpsraad. 
De Dorpsraad gaat de volgende acties ondernemen: 
- Er wordt een brief gestuurd naar gemeente Venray. 
- Lonneke meldt de Dorpsraad aan voor de link www.windparkvenray.nl  
- Lonneke meldt de Dorpsraad aan bij de belangengroep leefbaredorpen@gmail.com  
- Er wordt een verwijzing gemaakt van de in ’t Klokje en Facebook pagina Meerlo. 

 
1.3 Michael Verheijen – Beleidsmedewerker Samenleving gemeente Horst ad Maas / Subsidiekader  

Op 16-11-2020 heeft er een online dorpsraden overleg plaatsgevonden. Vanuit dit overleg is er ook 
gesproken over het subsidiekader. Ik oktober 2020 stond eigenlijk een dorpsdialoog op de planning 
om input te krijgen voor de subsidiekaders. Dit is niet doorgegeven ivm corona maatregelen. Echter 
deze dorpsdialogen vindt men wel belangrijk voor het vervolgproces.  
Daarom heeft Michael Verheijen een mail gestuurd met de vraag aan de dorpsraden hoe verder gaan 
met het proces om te komen tot nieuwe toetsingskaders subsidieverlening. Hierbij heeft hij concrete 
opties aangegeven voor een eventueel vervolg: 
a. We houden de oorspronkelijke planning haan. 
b. We stellen het proces uit. 
c. We knippen het proces in twee delen. 
De Dorpsraad geeft de voorkeur om het proces uit te stellen. De Dorpsraad wil graag gaan voor een 
nieuwe doorstart als de corona maatregelen het toelaten. Hierdoor is het mogelijk om als 
betrokkene in gesprek te gaan, om bij te kunnen dragen aan het uiteindelijke resultaat. 
 

1.4 Nieuwbrieven 
Projectbureau Ooijen-Wanssum, Speeltuinwerk, Burgerkracht, Natuur en Milieu Federatie, 
Landschap Horst aan de Maas. 

 

http://www.windparkvenray.nl/
mailto:leefbaredorpen@gmail.com
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2. N554 
Op 29-12-2020 heeft wethouder Beurskens een terugkoppeling per mail gestuurd dat hij meerdere malen 
contact heeft gezocht met de Provincie voor het maken van een afspraak. De Provincie wil eerst een 
ambtelijk gesprek met de Dorpsraad / werkgroep laten plaatsvinden alvorens zelf aan tafel te gaan. En 
voordat dit gesprek kan plaatsvinden wil hij nog een keer ambtelijk met de Gemeente Horst aan de Maas 
om tafel om met name te spreken over onze plannen met aantakkende wegen. Wethouder Beurskens 
heeft de ambtenaren verzocht om het ambtelijke gesprek tussen Provincie en de Gemeente Horst aan de 
Maas z.s.m. in januari te plannen.    
 
Wederom een teleurstelling … Wat betreft de werkgroep is het tijd om het onderwerp N554 kracht bij te 
zetten! De werkgroep heeft een voorzet voor een brief gemaakt om een deadline te stellen om in gesprek 
te gaan. Als er geen gesprek heeft plaatsgevonden voor de deadline, gaat de werkgroep actie 
ondernemen. 
 
De Dorpsraad staat hierachter. Hierbij is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken aangezien het in 
belang van beide dorpen is en dit belang groot te maken.  
 

3. Accommodatiebeleid 
De eerste resultaten van de enquête zijn vermeld in ’t Klokje. Inmiddels heeft men hier al input op 
ontvangen. 
 
Een aantal inwoners hebben zich inmiddels ook al gemeld om deel te nemen aan de onafhankelijke 
werkgroep.  

 
4. Rondje dorpsagenda 

Geen aanvullingen. 

5. W.v.t.t.k. . rondvraag 
Serge 
QR codes 
- Is het een idee om de wandelingen met QR codes van een paar jaar geleden te vermelden in ’t Klokje 

en Facebook? Prima plan. Hier wordt actie op ondernomen. 
- Verder heeft Serge offertes opgevraagd om een oude foto met een QR codes op een plaats te 

drukken. Zodra deze offertes binnen zijn worden deze opties doorgenomen. 
 
Henk 
- Als ik langs de molenbeek wandel dan zie ik veel sporen die de bevers achterlaten (veel omgevallen 

bomen). Wellicht kunnen we hier een melding van maken, aangezien we hiermee de bomen niet 
behouden? Lonneke vraagt aan Gertie Peeters na waar we hier een melding van kunnen maken. 

 
6. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering is op 2 februari 2021 om 20:00 uur. Of deze 
vergadering fysiek of digitaal is, zal nog afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen. 


