Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 1 juni 2021
Online
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Angelique Custers-van Dijck, Serge Coenders, Hans Sijbers, Ben Heijligers, Johan
Coenders en Jurgen Wijnbergen
Christien Jilesen en Henk Ulder

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Mail Projectbureau Ooijen-Wanssum 06-05-2021
Bedankbrief dorpsraden en er kan een herinneringsboek besteld worden voor elk lid van de
Dorpsraad. Lonneke geeft de namen door.
1.2 Mail mini symposium Kinderwijkraad 07-05-2021
Plaatsgevonden donderdag 20-05-2021.
1.3 Mail Stichting momentjes van Geluk 17-05-2021
Brief kennismaking. Lonneke stuurt deze mail door naar Noaberzorg.
1.4 Mail inwoner Meerlo 25-05-2021
Het was zo jammer dat we steeds maar naar elkaar moesten roepen om niet in de hondendrollen te
trappen op het pad langs de vistrappen op Pinksterzondag. Na meer dan een jaar COVIDstilte waren
we samen als familie en wil je niet naar de grond kijken maar genieten van Meerlo het dorpje van
geluk. Mijn suggestie is dat de dorpsraad regelmatig in het Klokje de hondenbezitters tipt om het
hondengeluk met een eenvoudig schepje in de beek te zwiepen. Na de oproep van een inwoner was
het een tijdje OK maar het loopt nu de spuigaten uit...
➔ Namens Dorpsraad Meerlo is er een bericht in het Klokje geplaatst. Verder heeft Hans het
bericht de komende weken meerdere malen op de facebook pagina ingepland. Ook de vraag aan
de Dorpsraad wat we hier nog meer in kunnen doen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het
plaatsen van extra bordjes op strategische punten van wandelroutes om mensen hier extra op
te attenderen. Hans vraagt offerte op.
1.5 Vraag enkele bewoners Meerlo 25-05-2021
Meerlo is met de afronding van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een aantal prachtige
wandelroutes rijker geworden. Vooral de route via bergsbos richting roekenbos en parallel de route
langs de camping en ook de wandelroute langs de beek richting Wanssum etc. De vraag is of de
Dorpsraad iets kan betekenen in het plaatsen van enkele extra bankjes waar wandelaars die langs
deze routes lopen gebruik van zouden kunnen maken.
➔ Check gemeente of dit mag, Lonneke vraagt dit na aan Piet vd Munckhof.
➔ Ook vraagt Lonneke dit na aan projectbureau Ooijen-Wanssum.
1.6 Doorontwikkeling Diepeling / 28-05-2021
Bekendmaking in Hallo over doorontwikkeling Diepeling. Dorpsraad was hier niet van op de hoogte.
Anke geïnformeerd bij gemeente Horst aan de Maas.
Reactie gemeente Horst aan de Maas 31-05-2021
Het gaat in ieder geval over een beperkte uitbreiding van de huidige Diepeling (de huidige
waterplas). De uitbreiding zal niet aan de overzijde van het spoor plaatsvinden. Er is daar in het
verleden wel eens over gesproken.
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In grote lijnen zal het werkeiland, daar waar nu het grind opgeslagen ligt en geladen wordt, verder
worden afgegraven. Daarnaast zal er in zuidelijke richting (richting de Grootte Molenbeek) een kleine
uitbreiding komen.
Ook hebben we een kaart ontvangen waar op aangegeven is waar de doorontwikkeling/uitbreiding
betrekking op heeft. Er is ook een plan van oplevering over hoe de eindtoestand er uit gaat zien.
(minder steile overs, groene eilandjes en meer natuur).
➔ Anke vraagt meer achtergrond informatie op met het signaal dat omwonenden gevraagd
hebben of Dorpsraad hier meer van weet.
1.7 Nieuwsbrieven
VKKL: Oppe koffie ’Het opzetten van een energie coöperatie’ en Nieuwsbrief mei / 25-05-2021
Speeltuinwerk Limburg: nieuwsbrief / 25-05-2021 / Synthese ‘Week van de jonge mantelzorger’ 2705-2021 / Maaspark Ooijen-Wanssum 27-05-2021 / Natuur en milieufederatie Limburg 27-05-2021 /
CitaVerde College Grow Event 28-05-2021 / KNHM Foundation ‘Rondje met Pit 28-05-2021 /
Speeltuinwerk Limburg 01-06-2021 / Vereniging Kleine Keren Limburg 01-06-2021
2.

Groenbeheer Meerlo
Anke heeft contact opgenomen met gemeente Horst aan de Maas om een gesprek in te plannen.

3.

Windturbines
18-05-2021 Rapport verkenning windpark
Conclusie en vervolg
Het Kader Opwekken Duurzame Energie (KODE) is in september 2019 vastgesteld door de gemeenteraad
van Venray. Hierin zijn de doelstellingen uitwerkt voor de opwekking zonne- en windenergie voor het jaar
2030. Daarbij is besloten om bij windenergie de regie in beginsel in eigen hand te houden om te zorgen dat
de opbrengsten aan duurzaam opgewekte stroom maar ook aan financiële revenuen zoveel als mogelijk
ten goede komen aan de inwoners van Venray. Met dat doel is gestart met een verkenning naar
mogelijkheden voor windenergie op het grondgebied van Venray.
In de verkenning zijn de mogelijkheden voor een windpark onderzocht op basis van de volgende vier
elementen: locaties, wat vinden inwoners en grondeigenaren, haalbaarheid en opbrengsten. We
concluderen dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de komst van een windpark. Een windpark in
zoekgebied 1 en eventueel zoekgebied 2 is bezien vanuit de geldende wetgeving mogelijk en financieel
haalbaar. Het besluit van de grondeigenaren om geen medewerking te verlenen aan een windpark, maakt
de ontwikkeling ervan vrijwel onmogelijk.
Tijdens deze verkenning is duidelijk naar voren gekomen dat veel inwoners zich realiseren dat
klimaatsverandering vraagt om concrete maatregelen. De ambitie om met name in te zetten op
energiebesparing door bijvoorbeeld het isoleren van huizen, wordt breed gedragen. Ook de ambitie om
een deel van het resterende energieverbruik (30%) lokaal op te wekken. De vraag leeft echter op welke
wijze en hoe snel dit gerealiseerd kan worden en welke impact dit heeft op de leefomgeving van inwoners.
Deze vraag is ook naar voren gekomen bij de ontwikkeling van zonneweides.
Bij de vaststelling van KODE-Venray werd besloten om dit beleidsdocument na 2 jaar te evalueren op basis
van de opgedane ervaringen met de tender voor een zonneweide en de verkenning van een windpark.
Deze evaluatie zou een goede aanleiding zijn om een brede dialoog te starten met de inwoners van Venray
(jong en oud) over concrete acties op korte- en middellange termijn. Kortom, hoe kunnen en willen we
onze ambities en doelstellingen behalen en hoe gaan we dit concreet realiseren? Door deze vragen samen
met inwoners te beantwoorden werken we aan draagvlak voor de realisatie van de opgave van de
energietransitie.
De verkenning wordt aangeboden door het college van B&W aan de gemeenteraad om een besluit te
nemen over een mogelijk vervolg.
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Mail Leefbare Dorpen 30-05-2021
1. Memo
Momenteel bezig met formuleren van een reactie op memo, dat gemeente Venray en het
verkenningsteam hebben gepubliceerd. Werkgroep wil reactie aanbieden aan de raadsfracties, omdat
naar hun mening de memo in een aantal opzichten een onjuist, eenzijdig of onvolledig beeld geeft.
2. Wob verzoek
In een poging om meer informatie te krijgen over de start en uitvoering van de verkenning heeft een
inwoner van Castenray op 8 maart 2021 gemeente Venray verzocht om desbetreffende documenten
openbaar te maken. Hij beroept zich op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft concrete
informatie gevraagd. Het Wob-verzoek is op 19 april 2021 gehonoreerd. De vrijgegeven documenten
zijn te vinden op de website van de gemeente: https://www.venray.nl/file/30633/download
3. Planning
- 1 juni “Sprekersplein”: inspreekmogelijkheid bij de gemeenteraad
- 8 juni Commissie Wonen (gaat over windturbines)
- 29 juni Raadsvergadering - raadsvoorstel over “verkennend onderzoek mogelijkheid tot
ontwikkeling van windpark op het grondgebied van Venray”
4.

Accommodatiebeleid
27-05-2021 Bijeenkomst werkgroep plaatsgevonden.

5.

Rondje dorpsagenda
Nvt

6.

W.v.t.t.k. . rondvraag
Angelique
Bericht dat reanimatie cursussen weer opgestart gaan worden. Besloten om dit uit te stellen en weer in
2022 te volgen.
Jurgen
Bloembakken aangeplant. Nog niet opgehangen. Jurgen pakt dit op met Henk en Ben.

7.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 6 juli 2021 om 20:00 uur. We hopen
dat deze vergadering eindelijk weer in café Oud Meerlo kan plaatsvinden. Anke zorgt voor de zekerheid
voor een reservering.

