Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 5 oktober 2021
café Oud Meerlo
18:30 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custersvan Dijck, Hans Sijbers en Henk Ulder
Jurgen Wijnbergen

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Verzoek Dendron College ‘Burgerschap’
Beste kartrekkers/secretarissen van de dorps- en wijkorganisaties,
Begin deze week heb ik telefonisch contact gehad met Anja Noijen (docent aan het Dendron College) over het
onderwerp “burgerschap” en of ik contact kon leggen tussen het Dendron en de dorps- en wijkraden in horst aan
de Maas. Dit omdat het Dendron College graag wil toetsen of jullie kansen/mogelijkheden zien om in samenspraak
me hen invulling te geven aan de uren “burgerschap” die leerlingen van een middelbare school per dit schooljaar
moet uitoefenen.
Anja Noijen dacht bijvoorbeeld aan het volgende: “Ik kan me voorstellen dat er behoefte is binnen (de
wijken/dorpen van) Horst aan de Maas aan vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Ik denk dan aan
sport/spel met verschillende leeftijdsgroepen, opruimacties, maar ook hulp aan mensen met een andere
achtergrond (wegwijs maken in de gemeente/helpen met Nederlands) enz. Maar dat kunnen de wijkraden beter
aangeven.”
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met de coördinator voor burgerschap, Anja Noijen
(a.noijen@stichtinglvo.nl):
Achtergrondinformatie uren burgerschap
M.i.v. 1 augustus treedt een nieuwe wet in werking die scholen verplicht aandacht te schenken aan ‘actief
burgerschap en sociale integratie’. Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vindt de
overheid van groot maatschappelijk belang. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de
rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Jongeren kennen die waarden niet vanzelf, scholen hebben
hierin een belangrijke taak. In verschillende lessen wordt hierin onderwezen, maar burgerschap is ook iets wat je
‘doet’. Het Dendron wil als het gaat om participatie ook bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van haar
leerlingen. In dat kader moeten leerlingen met ingang van het schooljaar 2021-2022 verplicht 25 uren invullen.
Er zijn verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze uren. Zo zijn er activiteiten op het
Dendron die verband houden met burgerschap. Te denken valt verder aan vrijwilligerswerk bij verenigingen,
organisaties en stichtingen.

 Verzoek doorgezet naar alle verenigingen.
1.2 Dorpsraad Kronenberg / 24-09-2021
In het Dorpsradenoverleg van 13 september bleek dat meerdere kernen binnen de gemeente Horst aan de Maas
zich zorgen maken over de verkeersdrukte en de verkeersveiligheid. Dit is ook het geval in Kronenberg.
Meerdere kernen hebben inmiddels contact met de gemeente, maar het resultaat van de gesprekken is niet naar
ieders tevredenheid.
De werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Kronenberg was al van plan om een gezamenlijk verkeersoverleg te
organiseren met vertegenwoordigers van de andere kernen in de gemeente. Ook Martin Grob
(Broekhuizen/Broekhuizenvorst) heeft hiertoe reeds eerder initiatief genomen.
Met deze email verzoek jullie om mij de contactgegevens te sturen van de/een persoon die “Verkeer”
vertegenwoordigd binnen jullie Dorpsraad/Dorpsplatform/Werkgroep/Wijkvertegenwoordiging (misschien niet
volledig).

 Reactie gestuurd.
1.3 Vragen Koos de Schipper / 01-10-2021
Stankcirkel van Walkro goed te ruiken.
Snelheid Hoofdstraat en zebrapad.
Ontwikkelingen gemeenschapshuis (verkoop ’t Brugeind)
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1.4 Mail Maaike Gubbels gemeente Horst aan de Maas / 01-10-201
Goede respons op woon enquête.
1.5 Nieuwsbrieven
10-09-2021: Burgerkracht Limburg / online workshop Positieve Gezondheid
13-09-2021: Synthese / Bijeenkomst Kinderwijkraad 27-09-2021
20-09-2021: Stichting Landschap Horst aan de Maas / jubileum 25 jaar
22-09-2021: VKKL / Corona maatregelen voor gemeenschapshuizen vanaf 25-09-21
28-09-2021: Speeltuinwerk Limburg / nieuwsbrief sept 2021
28-09-2021: VKKL / Nieuwsbrief sept 2021
30-09-2021: Natuur en milieufederatie / nieuwsbrief sept 2021
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Masterplan Wonen gemeente Horst aan de Maas
Toelichting door Maaike Gubbels (zie bijlage voor de samenvatting ‘Masterplan Wonen’)
De gemeente wil veel woningen gaan bouwen zo’n 1000 in totaal wat naar onderzoek neer zou komen op
30% sociale huur, 30% vrije sector en 40% koopwoningen. Maar ze willen ook bouwen naar behoefte.
Bedoeling is maatwerk per kern en dus per dorp een dorpsplein wonen op te stellen. Dit wordt opgesteld
aan de hand van de woonenquête, informatie van projectontwikkelaars, woningcorporaties en landelijks
onderzoeksbureau. De ontwikkelingen worden met dorpsraad en afgevaardigde van een dorp besproken.
Inkomende initiatieven worden straks ook aan de dorpsplannen getoetst.
Meerlo heeft minder dan 10% huurwoningen. Plan ijsvogel is een divers scala van woningen en voor
diverse doelgroepen en dat is een goed uitgangspunt.
Voor de volgende vergadering met zijn alle een shortlist opstellen voor mensen die we uit willen nodigen
voorneemt gesprek met de gemeente. Ook Rob Claassens dan erbij betrekken.
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Rondje dorpsagenda
Sint Maarten /vrijdag 12-11-2021
Mielderse popkwis / 20-11-2021
Mielderse Minse Live / 15 en 16 januari 2022
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W.v.t.t.k. / rondvraag
Lonneke
Ik heb diverse terugkoppelingen op 14-09-2021 van Michael Verheijen (contactpersoon gemeente)
ontvangen:
a. Evaluatie hoog water
We zijn op dit moment bezig met het uitwerken van hoe we de evaluatie “Hoog Water” gaan uitvoeren. Dit gaat
nog enkele weken duren. Wel staat al vast dat de dorpsraden van de getroffen dorpen meegenomen worden in de
evaluatie. Mijn collega, Marcel Ohlenforst, neemt hierover contact met jullie op.

b.

Horst aan de Maas aardgasvrij
Mijn collega, Linda Corbijn, gaat jullie (uiterlijk volgende week) het verslag (tekst en filmpje) van de avond en
oproep voor de volgende bijeenkomst toesturen.

c.

Windturbines - Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE)
In Horst aan de Maas is op dit moment een gebiedsverkenner aan de slag met het uitwerken van (uiteraard in
samenspraak met omwonende) waar de verduurzaming in het kader van KODE kan plaatsvinden. De laatste stand
van zaken van deze verkenning wordt bijgehouden op de website: http://energielandschaphorstaandemaas.nl/

d.

Fietspad Holstraat
Het is niet mogelijk om een vrij liggend fietspad aan te leggen op de holstraat. Het betreft hier een 60km weg
buiten de bebouwde kom waar wij fietsers niet scheiden van het overig verkeer op de rijbaan. Bij het eerstvolgend
groot onderhoud (begin 2022 duidelijk wanneer deze in de planning wordt opgenomen) gaan we wel naar de
weginrichting kijken en de eventuele mogelijkheden om de fietser hier een betere plaats op de weg verschaffen
met het aanbrengen van fietssuggestiestroken.

e.

Onderhoud groen bij wadi ’t Brugeind (zie ook bijlage)
Vanaf dit onderhoudsjaar (2021) voeren we een pilot uit mbt ecologisch maaibeheer binnen de bebouwde
kommen. D.w.z. dat een aantal percelen gras ten opzichte van voorgaande jaren minder vaak gemaaid gaan
worden. Het perceel nabij het Brugeind is een van die percelen die vanaf dit jaar ecologisch beheerd wordt. Dit
perceel zal 1x per jaar gemaaid worden (eind september – begin oktober). Minder vaak maaien komt ten gunste
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van de verbetering van de biodiversiteit. Er komen meer kruiden tot bloei waardoor er meer insecten, bijen en
vlinders aanwezig zullen zijn. In oktober gaan we het ecologisch beheer intern evalueren. We zullen dan bezien of
en eventueel hoe we verder gaan met het ecologisch maaibeheer.
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Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 2 november 2021 om 20. 00 uur in
café Oud Meerlo.

