Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 5 mei 2021
Online
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Serge Coenders, Christien Jilesen en Hans
Sijbers
Ben Heijligers, Johan Coenders en Jurgen Wijnbergen.

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Mail Ooijen-Wanssum / 13-04-2021
Première documentaire Marijn Poels van 26-06-2021 wordt maar op 1 locatie getoond (bij
projectbureau in Wanssum), dit i.v.m. verplichtingen en onzekerheid COVID).
1.2 Mail bewoner Meerlo / 15-04-2021 en 27-04-2021
De 2 bushaltes in Meerlo zijn ongeveer 15 jaar geleden op initiatief van SOS Meerlo-Wanssum
beschilderd. Deze staan er op dit moment belabberd bij. Is het een idee om via de dorpsraad een
wedstrijd uit te schrijven voor ontwerpen van nieuwe beschilderingen? De bewoner heeft contact
gehad met de gemeente Horst aan de Maas. Als we dit via de dorpsraad laten lopen kunnen we een
voucher krijgen van € 500 voor verf en materialen.
De Dorpsraad vraagt een voucher aan. Lonneke neemt contact op met de bewoner of het wellicht
een idee is om dit in samenwerking met BSO of basisschool uit te zetten? Hans informeert bij een
leerkracht.
1.3 Persbericht Staatsbosbeheer 20-04-2021
Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.
Bericht wordt ook in ’t Klokje en op Facebookpagina geplaatst.
1.4 Nieuwsbrieven
Bewonersbrief ProRail - terinzagelegging OPIP/MER 'Opwaardering Maaslijn 03-05-2021 / Natuur en
Milieufederatie 30-04-2021 / Trendsportal mobiliteit 29-04-2021 / Speeltuinwerk Limburg 19-042021 / Ooijen-Wanssum ‘Leer Maaspark Ooijen-Wanssum kennen’ 16-04-2021 / Vereniging Kleine
Kernen Limburg ‘Betrokken buurten tegen eenzaamheid’ 13-04-2021 / Vereniging Kleine Kernen
Limburg 12-04-2021

2.

20.00 – 20.30 uur Toelichting plannen bouw naast Brugeind door Dhr. Claassen.
Zie website https://www.claassen-bouw.nl/plan-ijsvogel-te-meerlo/
8 huurwoningen:
Start bouw eind september begin oktober 2021. Dit loopt rechtstreeks via ‘Huren in de dorpen
Claasen‘. De voorwaarde is minimaal 2 jaar huren en daarna heeft men een maand
opzegtermijn. Doel duurzaam huren. Via www.hurenindedorpen.nl kan men zich vrijblijvend
inschrijven. Tot op heden nog weinig reclame gemaakt. Dhr Claassen en geeft aan dat hij erg op
prijs stelt als dit vooral onder de Meerlonaren wordt gedeeld. Plan is om dit in juli uit gaan
zetten. Dorpsraad heeft aangegeven dit vervolgens te delen op Social media en in ’t Klokje te
plaatsen.
5 rijwoningen:
Deze zijn allemaal verkocht. De 1e woning wordt eind mei begin juni 2021 opleveren en de rest
naar verwachting eind juni 2021.
4 seniorenwoningen:
Deze zijn mondeling verkocht. Start bouw eind september begin oktober 2021.
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3.

Groenbeheer Meerlo
Bomen plein café Oud Meerlo
Henk heeft op 09-04-2021 contact gehad met gemeente Horst aan de Maas. Henk heeft op het laatste
moment weten te voorkomen dat de bomen op het pleintje bij café Oud Meerlo gesnoeid worden.
Henk merkt dat de gemaakte afspraken met de gemeente niet meer onder de aandacht zijn en/of niet
nagekomen worden. Henk heeft vervolgens aan gemeente Horst ad Maas teruggekoppeld dat dit op de
agenda gezet wordt tijdens de Dorpsraad vergadering met al doel om de gemaakte afspraken nogmaals
aan te halen. De dorpsraad wil dan graag met de gemeente hierover in gesprek om te ‘samenwerking’
weer goed te laten verlopen. Anke en Henk gaan hierover in gesprek.
Platanen Burgveldweg
Lonneke heeft contact gelegd met de betrokken bewoners van Burgveldweg. De bomen zijn inmiddels
gerooid. Bij een tuin is de beukenhaag beschadigd. Dit heeft de gemeente hersteld door enkele nieuwe
beukenhaag plantjes terug te poten.
Gemeente ongeveer 2-3 weken geleden met herstelwerkzaamheden gestart, echter later dan gepland
i.v.m. corona virus. Lonneke heeft gevraagd wat de verdere planning is. Hierop volgende reactie
ontvangen:
Burgveldweg is klaar als de bestrating hersteld is. Wij van het groenbeheer hebben geen werkzaamheden
gepland, alleen het onderhoud aan de bomen zijn we nog mee aan de slag. Dat duurt nog één week of 2
weken.

4.

N554
- Mail Essentie
Motie gemeente aangenomen op 22-03-2021.
-

Mail werkgroep N554 21-04-2021.
Metingen rondweg Wanssum, Meerlo en Tienray.

-

Mail provincie Limburg 29-04-2021
Opdracht verstrekt aan een ingenieurs/adviesbureau om een aantal varianten uit werken voor de
N554 (en ook N556).
Het ingenieurs/adviesbureau heeft aangegeven hier ca. 8 weken voor nodig te hebben.
Verwachting dus begin juli.

-

Reactie gemeente Horst ad Maas inzake herinrichting Swolgenseweg 03-05-2021
Zoals al aangegeven verwachten we weinig extra verkeer door Meerlo. Tijdens de uitvoering blijft de
route richting Swolgen een groot deel van de tijd open. Een aantal weken wordt er echter gewerkt
tussen de Zwanenweg en de komgrens. Dan wordt het verkeer echter al vanaf de A73 omgeleid naar de
volgende afslag (11) en over Broekhuizen geleid. Er wordt dus geen verkeer door Meerlo gestuurd. Het
is wel mogelijk dat lokaal bekend verkeer een eigen route gaat zoeken. Waarschijnlijk zullen de
werkzaamheden op het einde van de maand van start gaan.

5.

Accommodatiebeleid
Anke en Serge hebben de uitkomsten van de gesprekken met de onafhankelijke partijen teruggekoppeld
aan Dorpsraad per mail op 01-05-2021.

6.

Windturbines
Inmiddels zijn er nieuwe data bekend voor fysieke bijeenkomsten. Deze vinden al begin mei 2021 plaats.
Lonneke heeft hierover telefonisch contact gehad en aangegeven dat dit allemaal erg kort dag is en dit niet
heel erg duidelijk gecommuniceerd is en goed terug te vinden is. Lonneke heeft gevraagd aan Hans om
deze data op facebook te plaatsen ter informatie voor de inwoners van Meerlo. Dit is inmiddels gebeurd.
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Op 30-04-2021 is er verder nog een update gekomen vanuit Leefbare Dorpen. Korte samenvatting:
Landgoed Geijsteren weigert elke medewerking aan windpark. Daardoor komen zoekgebieden 2,
3 en 4 bij Wanssum, Oostrum, Oirlo en Castenray weer nadrukkelijk in beeld.
Verder heeft men moeite de manier waarop de fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Het
doel van de fysieke bijeenkomsten is om met een grote groep inwoners samen naar het vraagstuk
van de windmolens te kijken en het over duurzame energie te hebben. In deze kleine
samenstelling en korte bijeenkomsten is dat niet mogelijk. Daar komt bij dat verreweg de meeste
bijeenkomsten plaatsvinden op werkdagen tijdens werkuren (Oostrum, Oirlo en Geijsteren).
Hierdoor wordt het voor veel mensen moeilijk of onmogelijk om deel te nemen. Ook het feit dat
de bijeenkomsten worden georganiseerd op een moment dat de situatie m.b.t. corona ernstig is veel ernstiger dan ten tijde van eerdere online infoavonden - zal een aantal mensen weerhouden
om deel te nemen.
Planning
o 4-8 mei Fysieke bijeenkomsten in de Oostrum, Oirlo, Geijsteren, Castenray en Wanssum
o Medio mei Collegevoorstel/besluit n.a.v. het eindrapport van de verkenning; rapport
openbaar?
o 1 juni “Sprekersplein”: inspreekmogelijkheid bij de gemeenteraad
o 8 juni Commissie Wonen (gaat over windturbines)
o 29 juni Raadsvergadering - raadsvoorstel over “verkennend onderzoek mogelijkheid tot
ontwikkeling van windpark op het grondgebied van Venray”
Opiniepeiling over plaatsing van windmolens in Venray: 86% vindt regio Venray ongeschikt. Men
vraagt zich af of de gemeente hier überhaupt wat mee doet.
Waardedaling van huizen door (plannen voor) een windpark.
Hernieuwbare elektriciteit: Venrayse doelstelling voor 2030 in perspectief. Na onderzoek geven ze
aan dat de opgave van Venray neer komt op 39% in vergelijking met die van Amsterdam. Venray
neemt dus relatief veel hooi op de vork.
Wat zijn de plannen van Leefbare Dorpen
o Inspreken tijdens het “Sprekersplein” op 1 juni.
o Bezig met het formuleren van een reactie op het Memo, dat gemeente Venray en het
verkenningsteam o.l.v. Frank van Bussel hebben gepubliceerd.
o Ze zijn ook bezig met het maken van een informatiepakket voor de raad.
7.

Rondje dorpsagenda
N.v.t.

8.

W.v.t.t.k. . Rondvraag
Foto’s historische plaatsen
Het idee om foto’s te plaatsen bij de historische plekken, is verder geen actie meer op ondernomen. Er
staat al zoveel bij deze plekken dat het teveel wordt.

9.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 1 juni 2021 om 20:00 uur. Of deze
vergadering fysiek of digitaal is, zal nog afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen.

