Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

Afgemeld:

dinsdag 6 juli 2021
café Oud Meerlo
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Serge Coenders (online), Hans Sijbers, Ben Heijligers, Johan Coenders, Jurgen
Wijnbergen, Christien Jilesen en Henk Ulder
Frans Koch, Gerard Bruijsten, Vincent Verstappen en Marco Bonn.
Angelique Custers-van Dijck

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Uitnodiging gemeente Horst aan de Maas / 03-06-2021
Digitale informatie bijeenkomst omgevingsvisie op 30-06-2021.
1.2 Mail Ooijen-Wanssum / 08-06-2021
Bankjes niet meer mogelijk aangezien project afgerond is. Lonneke informeert bij gemeente Horst aan
de Maas.
1.3 Mail gemeente Rudy Tegels inzake De Ijsvogel / 08-06-2021
Terugkoppeling over voortgang en signalen de Ijsvogel.
1.4 Mail Martin Grob dorpsraad Broekhuizenvorst / 10-06-2021
Inventarisatie verloop communicatie tussen dorpsraden en gemeente Horst aan de Maas.
 Anke stuurt een reactie.
1.5 Mail Projectbureau Ooijen-Wanssum / 14-06-2021
Finale verplaatst van 26-06-2021 naar 03-07-2021
1.6 Nieuwsbrieven
03-06-2021:
03-06-2021
24-06-2021:
28-06-2021:
28-06-2021:
05-07-2021:
05-07-2021:
05-07-2021:

2.

Uitnodiging algemene ledenvergadering VVKL digitaal 23-06-2021
Burgerkracht Limburg
Natuur en milieufederatie
Nieuwsbrief VKKL
Uitnodiging webinar ‘Verantwoord Verduurzamen, gratis hulp voor jouw
gemeenschapshuis’ VKKL 05-07-2021
Nieuwsbrief Speeltuinwerk Limburg
Nieuwsbrief Burgerkracht
Nieuwsbrief Maaspark Ooijen-Wanssum

Groenbeheer Meerlo
Anke en Henk hebben een gesprek gehad met gemeente Horst aan de Maas op 11-06-2021. Het volgende
is besproken:
2.1 Bomen plein bij Café Oud Meerlo:
De gemeente gaat het snoeien van deze bomen uitbesteden aan een extern bedrijf. Dit betekent
concreet dat de bomen dan eens in de 2 á 3 jaar in het najaar gesnoeid zullen worden.
2.2 Her-plant van een boom plein bij Electro Kusters:
Tot in 2015 heeft er altijd een boom gestaan op het pleintje bij Elektro Kusters. Deze is in 2015
weggehaald en er zou een boom voor terug komen. Deze is er tot op heden nog niet.
 Dorpsraad informeert bij Elektro Kusters hoe zij tegenover een nieuwe boom staan en/of het
vergroten van de plantvakken op het pleintje. (Henk neemt contact op met Electro Kusters).
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 op basis van de uitkomst wordt er door de gemeente Horst aan de Maas een nieuwe boom gepland
en/of de plantvakken vergroot.
2.3 Vervangen van bomen hoofdstraat ( 2 iepen)
Door opdruk van de bomen aan de hoofdstraat (kroeg ri. Wanssum) zijn er in 2018 bomen bij
bewoners verwijderd. De bewoners kregen toen ook de vraag of er bomen terug geplant moesten
worden op hun eigen grond. 2 bewoners hebben aangegeven dit te willen. Tot op heden zijn deze
bomen nog niet geplant door de gemeente.
 Henk Ulder zoekt bij welke mensen de boom terug mag komen en voor welke boom gekozen is.
 gemeente Horst aan de Maas zorgt er voor dat deze bomen dan z.s.m. worden geplant en
stemmen dit af met de bewoners.
2.4 Verwijderen betonranden Pilmus
Omdat de bomen in de nieuwe wijk Pilmus niet goed groeien, zouden de beton randen verwijderd
worden. Op vrijdag 11 juni zijn we gaan kijken en hebben we geconstateerd dat het weghalen van de
betonranden nu niet veel uithaalt.
Er is besloten dat we het nog even aan kijken en op het moment dat de bomen voor problemen gaan
zorgen gaat de gemeente Horst aan de Maas kijken wat andere mogelijkheden zijn voor het her
planten van nieuwe bomen. Twee opties zijn:
Stoep er aan 1 kant uit en meer plantvakken met bomen;
huidige boom eruit en nieuwe erin (zelfde situatie) en dat om de x- aantal jaren herhalen.
2.5 Parkeervakken Julianastraat (speeltuin tot den Bogerd)
Op het middelste gedeelte van de Julianastraat is een hele strook parkeervakken en de parkeerdruk is
hier minimaal. Kijken of er een mogelijkheid is voor minder parkeervakken en meer groen te creëren
op dit stuk.
 De gemeente maakt een plan en komt hier mee terug richting de dorpsraad.
2.6 Bomen Fazant:
De bomen op de fazant blijven voorlopig staan. Voor nu zijn er geen problemen. Op het moment dat
deze problemen gaan geven gaan we gezamenlijk kijken naar mogelijke oplossingen. Want de wens is
nadrukkelijk dat wanneer de bomen weg moeten er nieuwe terug komen.
 De gemeente Horst aan de Maas plaatst een nieuwe boom op de plek waar de beschadigde boom is
verwijderd.
 de gemeente Horst aan de Maas maakt een plan voor het “groene stuk” op de fazant, waarbij er
bomen bij gepland worden, natuurlijke speelplek voor kinderen gecreëerd wordt en er ook ruimte
blijft voor de buurt om iets te organiseren. De gemeente komt hier mee terug richting de dorpsraad.
Reactie
Verzoek om inwoners te informeren als Dorpsraad plan ontvangen heeft.
2.7 Prullenbakken:
De dorpsraad heeft gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel prullenbakken en honden
prullenbakken er in Meerlo staan en waar deze allemaal staan.
 de gemeente Horst aan de Maas legt dit neer bij de betreffende collega en zorgt dat dit wordt
toegezonden aan de Dorpsraad.
Gemeente Horst aan de Maas heeft vervolgens 24-06-2021 de volgende informatie gestuurd.
 Overzicht afvalbakken en hondentoiletten in Meerlo.
 Overzicht bladkorven in Meerlo
Reactie
Tip app Buiten beter downloaden en signalen doorgeven (bijvoorbeeld over een prullenbak die niet
leeg gemaakt wordt).
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2.8 Onkruid oude ambtswoning
Vraag
Onkruid groot enorm bij oude ambtswoning. Is volgens mij openbare grond.
Advies is om zelf even contact op te nemen met gemeente Horst ad Maas. Dit soort meldingen pakt de
gemeente op.
2.9 ‘Monumentale’ boom
Vraag
Hoe zit het met onderhoud van bomen die ‘monumentaal’ aangemerkt zijn?
 Anke informeert hierover bij gemeente.
3.

N554
Momenteel geen nieuws. Laatste update zie notulen vorige vergadering.
Vraag
Hoe kunnen de tellingen van N554 opgevraagd worden. Lonneke stuurt de link door.
Vraag
Er zijn diverse meldingen naar gemeente gedaan over slijtage putdeksels. Vervolgens een reactie gekregen
dat de provincie eind juli 2021 de in de stukken slecht wegdek nieuw asfalt wordt gelegd.
Henk reageert daarop dat in 2023 groot onderhoud wegdek staat gepland. Dit is veel te laat, want wegdek
is zo slecht dat dit niet langer kan wachten. Momenteel zijn wel al strepen getrokken wat op kort termijn
vernieuwd moet worden. Het is nog niet duidelijk wanneer dit aangepakt wordt. Dorpsraad in afwachting
van plan Provincie.

4.

Windturbines
Mail inwoner / 01-07-2021
Reactie gegeven op windturbines en Diepeling.
 Deze mail doorgenomen met Dorpsraad. Anke stuurt reactie naar inwoner met het advies om deze
signalen door te sturen naar werkgroep Leefbare Dorpen en gemeente Horst ad Maas.
Persbericht L1 Limburg / 04-07-2021
‘Windturbines gaan niet door’ Zie link https://www.1limburg.nl/geen-windmolens-venray

5.

Accommodatiebeleid
Anke en Serge gesprek gevoerd met Spectrum op 30-06-2021.
Spectrum gaat gesprekken voeren met stakeholders.
Verenigingsavond
Veel verenigingen aangemeld. Vanuit mentimeter antwoorden peilen bij gemeente en inhaken op aantal
punten. Op deze manier is de avond interactief. In het najaar wordt er een inwonersavond ingepland.

6.

Diepeling
6.1 Gebiedsvisie
Johan heeft Gebiedsvisie Diepeling uit 2016 opgevraagd.
6.2 Firma Teunessen
Anke telefonisch contact gehad met firma Teunessen over de Diepeling.
Ze willen niet uitbreiden aan de kant van Meerlo, echter wel aan de kant van Tienray/Horst aan beide
zijde van de weg. Ze willen hier ook natuurrecreatie (wandelen / fietsen) gebied van maken en
eilandjes creëren waardoor het water wat meer opbreekt. Teunessen heeft een voorstel gedaan om
afgevaardigde van de Dorpsraad een keer persoonlijk toe te lichten in het veld.
Advies Johan: ingaan op voorstel in samenwerking met gemeente.
 Anke neemt contact op met wethouder Beurskens om samen in gesprek te gaan. Vanuit dorpsraad
willen Christien, Ben, Johan hieraan deelnemen. Henk stelt voor om eventueel Tienray hierbij uit te
nodigen.
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7.

Rondje dorpsagenda
November 2021
Sint Maarten
Mielderse popkwis

8.

W.v.t.t.k. . rondvraag
Paaltjes Leeuwerik
Wanneer gaan de paaltjes eruit bij De Leeuwerik?
Momenteel door de verkeerssituatie op Hoofdstraat, combinatie met de weg naar de Hees en bouw is het
op dit moment nog te gevaarlijke situatie. In augustus 2021 gaan ze eruit en als tijdelijk alternatief worden
er mobiele drempels gelegd.
Bushaltes Meerlo
Terugkoppeling van basisschool Megelsheim inzake de bushokjes. Megelsheim wil dit wel als project
oppakken. Na de zomer vakantie wordt dit verder opgepakt als de planning voor de bovenbouw duidelijk
is.
Sint-Maarten
Eind september werkgroep Sint-Maarten bij elkaar komen. Lonneke informatie bij gemeente over
mogelijke locatie.

9.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is onder voorbehoud op dinsdag 3 augustus 2021
om 20:00 uur. Dit is afhankelijk wie er aanwezig kan zijn ivm vakanties.

