Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

Datum:
Locatie:
Aanvangstijd:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:
Afgemeld:

dinsdag 2 februari 2021
Skype
19:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Jurgen Wijnbergen, Serge Coenders,
Christien Jilesen, Johan Coenders en Hans Sijbers.
Ben Heijligers

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Tip inwoner Meerlo 06-01-2021 / brievenbus
Inwoner Meerlo heeft een mail gestuurd: Nu Electro Kusters geen depot meer heeft van PostNL, zou
het dan niet handiger en veiliger zijn om de brievenbus te verplaatsen van de drukke Hoofdstraat
naar een centraler punt. Mijn voorstel zou zijn om deze nu bij het gezondheidscentrum te plaatsen.
Wellicht kunnen jullie hier je gedachte eens over laten gaan.
Prima gedachte. Tip aan inwoner om hierover in gesprek gaan met elektro Kusters (wellicht hebben
zij nog een contactpersoon wie ze hiervoor kan benaderen bij PostNL).
1.2 Synthese 07-01-2021 / Online bijeenkomst Mantelzorg
Deze heeft plaatsgevonden op donderdag 21-01-2021.
1.3 Gemeente Horst aan de Maas 09-01-2021 / Afsluiting Leeuwerik.
Erik Boetzkes heeft contact gehad met bewoner Leeuwerik. Erik is vervolgens komen kijken naar de
situatie. Inmiddels hebben ze herzien dat de paaltjes eruit moeten. Gemeente gaat op termijn kijken
naar (alternatieve) oplossing door in gesprek te gaan met direct aanwonenden.
1.4 Frans Poels 14-01-2021 / Huize Nab
Frans heeft een mail gestuurd met de ontwikkeling rondom de plannen van Huize Nab. Hierbij heeft
hij de aangepaste plannen en de resultaten van de enquête meegestuurd.
1.5 Mail Ooijen – Wanssum 14-01-2021 / Invulling eindevenement
Een onderdeel van het eindevenement is een fietstocht door het gebied waarbij op een aantal
locaties enkele kleinschalige evenementjes worden georganiseerd die al fietsend of wandelend te
bezoeken zijn. Voor de invulling hiervan is men op zoek naar leuke, verrassende ideeën / markante
personen die hier eventueel een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Gepland op zaterdag 26-062021. Tevens verzoek of kunnen informeren bij verenigingen voor verrichten hand en spandiensten.
1.6 Mail Esther Koenen cultuurconsulent gem Horst aan de Maas 19-01-2021 / cultuur monitor
Vervolgens op 28-01-2021 mail ontvangen met vragenlijst in te vullen over cultuur en welke impact
corona crisis heeft. Deze vragenlijst wordt ingevuld vanuit de werkgroep Sint Maarten.
1.7 Uitnodiging Dorpsraden overleg 08-02-2021
1.8 Mail Freddy van de Laar Synthese 26-01-2021 / Jongeren en COVID-19
Gewezen wordt dat jongeren tijdens corona tijd zwaar hebben en juist ook voor hen aandacht moet
zijn. Flyer dat jongerenwerkers kunnen wandelen met jongeren. Verder heeft Synthese budget
gekregen vanuit gemeente om activiteiten te organiseren voor jongeren. Binnenkort komt er
promotiefilmpje. Als er activiteiten worden georganiseerd, dan kan dit doorgegeven worden aan
Synthese. Lonneke stuurt de mail door naar OJC Merlin.
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1.9 Nieuwsbrieven
VKKL nieuwsbrief januari en februari 2021, VKKL uitnodiging digitale Oppe Koffie dorpsraden 17-022021, VKKL verhuisbericht 18-01-2021, Speeltuinwerk Limburg 20-01-2021, Burgerkracht Limburg
28-01-2021, Ooijen-Wanssum 01-02-2021
2.

N554
Brief van Provincie / 05-01-2021
Reactie op brief van 26-11-2020. Samengevat: ze gaan niet op onze verzoeken. Ze wachten nog steeds
reactie van gemeente Horst aan de Maas af inzake voorstel overname.
-

Persbericht maandag De Limburger / 18-01-2021

-

Contact met Bestuursadviseur gedeputeerde Provincie / 19-01-2021
Tienray / Meerlo nogmaals aangegeven dat de maat vol is en dat Tienray/Meerlo dit uit wil leggen aan
wethouder Mackus. Bestuursadviseur gaf aan dat Provincie op officiële reactie gemeente Horst aan de
Maas zit te wachten dat ze bod niet accepteren. Provincie wil dan in gesprek gaan met gemeente
Horst aan de Maas. Verder gesproken over verplichting geluidsbeperkende maatregelen te nemen
door Provincie. Bestuursadviseur heeft toegezegd deze week iets te laten horen.

-

Mail van Essentie / 19-01-2021
Verzoek om in gesprek te gaan met Dorpsraad Meerlo inzake N554.

-

Mail van Bestuursadviseur gedeputeerde Provincie / 25-01-2021
Dinsdag 26 januari overleg tussen gemeenten en provincie ter verkrijging van duidelijkheid inzake de
N554.

-

Mail van wethouder Beurskens / 27-01-2021
Afspraak gemaakt dat de Provincie een voorstel doet. Ze moeten hier nog een bureau voor in de arm
nemen dus onze verwachting dat dit ca. 2 maanden gaat duren. Gemeente Horst ad Maas denkt zelf
even na welke maatregelen het meest effectief lijken.

-

Overleg werkgroep / 27-01-2021
Alle fractievoorzitters ontvangen een brief om provincie ook te bewegen. CDA en Essentie zijn op de
hoogte gebracht van de problemen tijdens dit overleg. Ook is er vandaag contact geweest met de
Limburger, uitgelegd wat ons probleem is. Zij zien hier zeker een mooi verhaal in om de stem van de
bewoners te laten horen in dit thema.

-

Brief naar fracties gestuurd / 29-01-2021

3.

Accommodatiebeleid
Online meeting nieuwe werkgroep op 28-01-2021 plaatsgevonden. Dit is geen definitieve werkgroep. Rol
van de Dorpsraad is om aangehaakt blijven. Dorpsraad geeft opdracht voor inzetten onafhankelijke partij.
Daarna wordt het proces weer ‘teruggegeven’ aan werkgroep.

4.

Windturbines
Contact gemeente Venray
We hebben contact gezocht met wethouder Jenneskens en verzocht of hij ook een online bijeenkomst
voor de inwoners in Meerlo kan faciliteren. We hebben kort daarna een reactie ontvangen van de
wethouder. Hij heeft aangegeven dat ook Tienray hierom gevraagd heeft. Wethouder Jenneskens heeft
Frank van Bussel (projectleider) ingeschakeld om contact met de Dorpsraad op te nemen.
Frank heeft inmiddels ook al telefonisch contact gehad met Anke. Ook heeft Frank aanvullende informatie
toegestuurd over de 'Verkenning Energielandschappen Horst aan de Maas', aangezien deze plannen ook
worden bekeken in binnen gemeente Horst aan de Maas. Vanavond heeft Frank de plannen toegelicht aan
Dorpsraad Meerlo. Op 15-2, 16-2 en 22-2 vinden er weer informatie avonden plaats.
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Inwoners Meerlo geïnformeerd
We hebben via het ‘t Klokje en onze Facebook pagina de inwoners van Meerlo geïnformeerd over de
plannen van gemeente Venray. Hierin hebben we de nadruk gelegd dat ook inwoners van Meerlo hun
stem kunnen laten horen, zowel via de belangengroep als het invullen van de enquête op de website
www.windparkvenray.nl
Belangengroep ‘Leefbare dorpen’
Contact gehad met de Belangengroep. De belangengroep is volop bezig met uitzetten van diverse acties.
Ontwikkelingen vanuit Dorpsraad Meerlo ook aan de belangengroep teruggekoppeld en aangegeven dat
Dorpsraad Meerlo het op prijs stelt als ze op deze manier elkaar op de hoogte blijven houden.
5.

Rondje dorpsagenda
Carnavalsprogramma: 13-02-2021 en 14-02-2021
Iquizut: 13-03-2021

6.

W.v.t.t.k. . rondvraag
Lonneke
Op 20-01-2021 een digitale melding gemaakt bij gemeente Horst aan de Maas van ‘overlast’ bevers
langs Molenbeek. Doorverwezen naar Waterschap. Lonneke neemt contact op met Waterschap.
Vernomen dat enkele bewoners gaan ook melding gaan maken bij Waterschap.
-

-

7.

Op 27-01-2021 terugkoppeling ontvangen over onze reactie op subsidiekader:
Gehele inventarisatie in kaart gebracht en tot een voorstel geschreven. Voorstel is aan College
voorgelegd. Wordt vervolgd.
Hans
Al iets doen / aankondigen kermis 14 t/m 17 mei 2021?
Volgende vergadering op de agenda zetten. Lonneke informeert bij Gertie hoe gemeente hier
momenteel in staat.

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

