Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 6 april 2021
Skype
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Angelique Custers-van Dijck, Henk Ulder, Jurgen Wijnbergen, Serge Coenders, Johan
Coenders, Christien Jilesen en Hans Sijbers.
Ben Heijligers

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Webinar dorpsraden eindevenement Maaspark Ooijen-Wanssum / 04-03-2021
1.2 Mail Martine Bruinink gemeente Venray / controles BOA’s postbaan Wanssum 04-03-2021
1.3 Mail wethouder Roy Bouten / Uitnodiging toelichting Toon Hermans Huis / 08-03-2021
1.4 Mail Piet van den Munckhof gemeente Horst a/d Maas / 26-03-2021
Gertie Peeters voor onbekende tijd afwezig. Gemeente Horst aan de Maas bekijkt hoe haar taken de
komende tijd worden overgenomen.
1.5 Mail gemeente Horst aan de Maas resultaten cultuurmonitor / 01-04-2021
1.6 Mail bewoner Meerlo: leefbaarheid Meerlo / 01-04-2021
1.7 Mail opening Plekskes van Geluk / 02-04-2021
1.8 Nieuwsbrieven
VKKL maart 2021, Speeltuinwerk Limburg 16-03-2021, Burgerkracht Limburg 25-03-2021, Natuur en
milieu federatie jubileum 50 jaar 30-03-2021.

2.

N554
Artikel De Limburger / 03-03-2021
1,5 miljoen beschikbaar gesteld om afslag 10 veilig te maken. Werkgroep contact opgenomen met
gemeente Horst aan de Maas voor nadere toelichting.
Herinrichting Swolgenseweg / 02-03-2021
Geinformeerd bij de leden uit Tienray van de werkgroep. De planning is nog niet klaar en moet nog
aanbesteed worden. Lonneke heeft ook bij Gertie Peeters geïnformeerd op 14-03-2021. Tot op heden nog
geen reactie op gekregen.
Verkeersmetingen / 16-03-2021
Over periode van 01-01-2021 tm 15-03-2021. Geefteen goed beeld van de drukte.
Gesprek Provincie en werkgroep 23-03-2021
Zoals toegezegd zullen ze eind april komen met de planning voor de tekening/raming. En Provincie hoopt
dat dit voor de zomer klaar zou zijn en dat ze dan snel met gemeente een stap kunnen zetten om de
plannen snel kunnen aanbesteden. Voorzichtige schatting uitvoer '22/'23.

3.

Accommodatiebeleid
Werkgroep heeft gesproken met een nieuwe contactpersoon binnen de gemeente. Uitgebreid stand van
zaken toegelicht. Verder hebben ze nog een aantal namen door gekregen waar Dorpsraad wellicht ook nog
mee in gesprek kan gaan.

Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo
Situatieschets door partij opgesteld nav gesprek met Dorpsraad op 17-03-2021.
Verder wilde Dorpsraad nog met een andere partij in gesprek. Helaas is dit door omstandigheden van deze
contactpersoon niet doorgegaan.
4.

Windturbines
Mail Leefbare Dorpen / 26-03-2021
Peilingsite via http://www.burgersvanvenray.nl/ om te stemmen op de volgende stelling:
‘De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.’
Stemmen kon tot en met 30-03-2021. Resultaat: eens 86% / oneens 14%

5.

Rondje dorpsagenda
Nvt

6.

W.v.t.t.k. . rondvraag
Subsidiekader:
Mail gemeente Horst aan de Maas over vervolg / 02-03-2021
Een aangepast proces te doorlopen voor de herijking van de subsidiekaders, met twee ingangsdata: 1-12022 voor de budgetsubsidies en 1-1-2023 voor stimulerings-, exploitatiesubsidies dienstverlening en zorg,
project- en investeringssubsidies.
Kermis:
Reactie OJC Merlin. Verwachting dat niet doorgaat dus geen organisatie opgepakt.
Bloembakken
Bloembakken worden in orde gemaakt. Potgrond is binnen. Lonneke maakt sproeischema.

7.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op 4 mei 2021 om 20:00 uur. Of deze
vergadering fysiek of digitaal is, zal nog afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen.

