
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 2 maart 2021 
Locatie:    Skype 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Jurgen Wijnbergen, Serge Coenders,  Johan 

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

 
Agenda: 
 
1. Ingekomen stukken 

1.1 Yvonne Douven VVD  / Presentatie Kinderraad 09-02-2021 
 

1.2 Gertie Peeters / overzicht 2020 uit budget prioriteitsgelden 09-02-2021 
 

1.3 Gertie Peeters / Verslag Dorpsradenoverleg 10-02-2021 
 

1.4 VKKL / 01-03-2021 
Coronasteun en vragenlijst gemeenschapsaccommodaties. Anke stuurt dit bericht door naar de 
verenigingen. 
 

1.5 Nieuwsbrieven 
Speeltuinwerk Limburg 10-02-2021, Natuur en milieufederatie Limburg 11-02-2021,  
Burgerkracht 25-02-2021 

 
2. N554 

- Persbericht De Limburger / 04-02-2021 

 

- Reactie door Dorpsraad gestuurd op persbericht / 04-02-2021 

 

- Reactie Provincie aan de werkgroep / 04-02-2021 

Update van gesprek Gemeente en Provincie 26-01-2021. Hij gaf aan dat ze lijnrecht tegen over elkaar 

m.b.t. tot de kosten en dat ze niet snappen waar het verschil vandaan komt. Graag willen ze toch met 

de gemeente kijken naar een oplossing.  

Afgesproken is dat Provincie een tekening maakt hoe ze de weg willen opleveren.  Dit pakken ze met 

spoed op en ze verwachten dit binnen enkele weken klaar te hebben. Dan geeft de gemeente haar 

visie. Dit wordt dan in kaart gebracht om zodoende te zien waar de schoen wringt en hier willen ze 

dan over gaan onderhandelen. Werkgroep heeft aangegeven dat ze hun wensen graag naar Provincie 

willen sturen zodat ze hier vanaf de eerste tekening rekening mee kunnen houden.  Ook hierbij 

aangegeven of ze ook rekening kunnen houden met de geluidshinder. Dit wordt bekeken, als het zo is 

gaf hij aan komt er geluid reducerend asfalt. 

Verder zijn ook de negatieve effecten van de rondweg Wanssum aangekaart. Ook dit wordt bekeken.  

 

- Mail naar Provincie Limburg / 10-02-2021 

 

- Bijeenkomst fractie SP 18-02-2021 

SP gaat ook bij eigen fractie Provincie eens informeren een aandacht vragen voor het probleem. SP 
stelde voor om in Maart in te spreken, omdat onze brief dan op de agenda staat blijkbaar en zodoende 
een appél te doen op de raad. 
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- Bericht Essentie / 22-02-2021 

Uitnodiging nogmaals in gesprek gaan. Verder aangegeven dat op 23-02-2021 een motie ingediend 

wordt in de raadsvergadering over de N554. 

 

- Bericht werkgroep / 24-02-2021 

Afgelopen avond is raadsbreed motie aangenomen. Provincie gaat samen met Gemeente bekijken 

welke maatregels er getroffen moeten worden en wat de kosten hiervan zijn.  

 

- Verder hebben we vernomen dat korte tijd geleden er een informatie avond geweest over opknappen 

weg tussen Tienray en Swolgen. Hebben wij hier iets van vernomen? Als dit gaat spelen, wellicht 

melding maken in ’t Klokje en op Facebook aangezien dit naar verwachting overlast gaat geven. We 

gaan informeren bij de werkgroepsleden vanuit Tienray. Daarna informeert Dorpsraad ook bij 

gemeente. 

 

3. Accommodatiebeleid 

Anke heeft namens Dorpsraad Meerlo een terugkoppeling gegeven aan de werkgroep om een 

onafhankelijk partij in te zetten in dit traject. Hiervoor zijn inmiddels enkele gesprekken ingepland. 

4. Windturbines 
Mail bewoner Meerlo / 11-02-2021 
Oirlo en Castenray willen pleiten voor uitstel besluitvorming (na verkiezingen 2022). 
 
Mail belangengroep Leefbare Dorpen / 12-02-2021 
1e update: Aanmelding 150 mensen. Samengevat komt het volgende naar voren vanuit de aanmeldingen: 
- de kwaliteit van het draagvlakonderzoek naar een windpark is niet goed 
- het proces zoals dit tot nu toe doorlopen wordt moet beter 
- bijna alle aanmelders zijn verder tegen een windturbinepark tussen onze dorpskernen in, de redenen 

hiervoor zijn divers 
Wat hebben ze de afgelopen weken gedaan: 
- oproep in de dorpsbladen 
- vragen CDA 
- artikel Peel en Maas 
- ‘Groen Geijsteren’ (ook een belangengroep) 
- Contacten diverse dorpsraden 
- Procesplanning gemeente (digitale info avonden) 
De volgende plannen worden uitgerold: 
- We willen de gemeenteraad dusdanig informeren, dat  

1. De online verkenning niet gebruikt wordt voor besluitvorming, om te bepalen of er voldoende 
draagvlak is  
2. Het proces pas weer in gang te zetten wanneer er breed opgezette fysieke bijeenkomsten mogelijk 
zijn.  
3. Besluitvorming uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.  

- We willen weten hoever Venray inmiddels is gevorderd met het halen van de energiedoelen van 2030 
en wat er momenteel aan geplande maar nog niet gerealiseerde projecten in de pijplijn zit. 

- We kunnen aantonen dat een windpark niet noodzakelijk is voor het halen van de energiedoelen van 
2030.  

- We zoeken naar alternatieven voor een windpark. 
- We willen in gesprek gaan met individuele raadsleden, fracties en B&W en hen met goed onderbouwd 

feitenmateriaal laten zien dat een windpark niet noodzakelijk is en ongewenst. 
- We lobbyen naar de provincie om een windpark in dit dichtbevolkte gebied niet door te drukken, 

wanneer de gemeente Venray besluit om geen windpark te plaatsen. 
 
Lonneke informeert bij Frank van Bussel wanneer er nieuwe informatie bijeenkomsten plaatsvinden.  
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5. Kermis 

Lonneke geïnformeerd bij gemeente: nog geen duidelijkheid over kermis 2021 ivm corona. 
Lonneke informeert ook bij OJC Merlin en Brugeind of zij wellicht al meer informatie hebben. 
 

6. Rondje dorpsagenda 
- Iquizut: 13-03-2021 
 

7. W.v.t.t.k. . rondvraag 
Nvt 
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Terugkoppeling Waterschap / 26-02-2021 
Kunnen op dit moment niets doen, aangezien bevers beschermd zijn. Daarbij bekijken ze altijd of kansrijke 
of kansarme omgeving voor de bevers is. Waterschap schat in dat dit een kansrijke omgeving is. Het enige 
wat helpt is om meldingen te blijven doen. Verder is het advies om bomen in te smeren met bepaalde 
‘pasta’ of om gaas omheen te doen als de bevers bomen aantasten op eigen grond. 
Op verzoek van een bewoner aan de Molenbeek zijn er inmiddels al een aantal bomen ingesmeerd. 

 
Artikel De Limburger / 23-02-2021 
Voorstel extra woonwagens Horst aan de Maas (Grubbenvorst, Sevenum, Meerlo of Horst. We wachten  
verdere plannen af. 
 
Brief bewoners Pilmus / 19-02-2021 
Brief rond gestuurd over uitbreiding Heidehof. Bezwaar ivm stankoverlast. Marco Peelen is inmiddels zelf 
ook op de hoogte gebracht dat deze brief rondgaat. Serge heeft Marco gesproken. Mestafvoer ligt in de 
stallen die nu open zijn en deze wil hij overdekt maken (dus dit is een vervanging en geen uitbreiding). 
Serge geeft advies aan Marco om hierover wellicht naar buiten toe helderheid over te geven, zodat dit wat 
meer duidelijkheid (en dus misschien ook minder weerstand) kan verschaffen voor bewoners. 

 
Hans 
Artikel De Limburger 18-02-2021 
Bouw 14 extra woningen Julianastraat / De Leeuwerik. Johan licht toe dat dit een bestemmingsplan 
wijziging is. Eerst was dit het plan van aannemer Vissers (tweekappers en rijwoningen). Vervolgens 
gronden gekocht door Rob Klaasen. Rijwoningen passen nog binnen oude plan. Medio 2020 
bestemmingsplan procedure geweest. Mogelijk gemaakt om meer woningen te kunnen bouwen conform 
plan. Plan afgelopen zomer ter inzage bij gemeente geweest. Gemeenteraad afgelopen vergadering 
vastgesteld. Dus nu zo goed als definitief. Rob Klaassen geeft aan dat de behoefte van Meerlo lastig te 
peilen is. Wellicht idee om gedachten te delen met Dorpsraad. Johan bespreekt dit met Rob Klaassen. 
 
Online vergadering ‘t Klokje 
Bij volgende vermelding vergadering Dorpsraad in ’t Klokje aangeven dat het mogelijk is als men een keer 
een online vergadering bij wil wonen. Hiervoor kan men zich aanmelden bij via de mail en ontvangt de link 
voor de Skype vergadering. 
 
Allen 
Op dit moment vernemen we veel via de krant. Lonneke stuurt een mail naar Gertie met het verzoek of zij 
ons op hoogte kan brengen informatie over Meerlo 
 
Angelique 
‘Paraplu’ locatie 
Angelique heeft reactie van gemeente ontvangen over de ‘paraplu’ (weiland achter tuin Angelique) waar 
over gesproken is. Gemeente heeft aangegeven dat ze zich geen zorgen hoeven te maken aangezien we 
geen werkvoorziening hebben voor arbeidsmigranten in Meerlo en daarom dit geen woningen hiervoor 
gerealiseerd worden. Lonneke informeert nog eens bij Gertie of de gemeente meer weet over een 
eventuele bestemming/plannen. 
 
Serge 
Toekomst kerk 
Contact Truus in ’t Zandt gehad. Truus wil graag een fysieke bijeenkomst en geeft aan dat er enige urgentie 
is. Serge koppelt terug dat Truus eerstvolgende vergadering uitgenodigd wordt dit weer fysiek plaatsvindt. 
Als dit te lang duurt dan wordt er alvast een afspraak met afvaardiging Dorpsraad gemaakt. 
 
Paard Sint-Maarten 
Paard wordt as donderdag opgehaald bij Rooijse Wissel in Oostrum. 
 

8. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op 6 april 2021 om 20:00 uur. Of deze 
vergadering fysiek of digitaal is, zal nog afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen. 


