Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

Afgemeld:

dinsdag 7 september 2021
café Oud Meerlo
20:00 uur
Serge Coenders
Lonneke Snellen
Ben Heijligers, Johan Coenders, Jurgen Wijnbergen, Christien Jilesen, Angelique
Custers-van Dijck en Henk Ulder
Koos de Schipper, Frans Koch en Theo Groenen.
Hans Sijbers

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Uitnodiging Hayke Hendrikx (persvoorlichter gemeente Horst aan de Maas / 08-07-2021
Informatiebijeenkomst ‘aardgasvrij Horst aan de Maas’ op 20-07-2021.
Frans Koch
Wat is het standpunt van Dorpsraad Meerlo? Dorpsraad geeft aan dat wanneer er ingrijpende
beslissingen genomen worden, dan worden er bijvoorbeeld informatie avonden voor de inwoners
georganiseerd.
 Lonneke informeert bij de gemeente of ze deze informatie per mail terug kunnen koppelen.
1.2 Bas vd Lisdonk Specialist groen en cultuurtechniekHorst aan de Maas / 09-07-2021
Dorpsraad Meerlo gevraagd of het mogelijk is om bankjes te plaatsen langs wandelroutes.
De volgende reactie ontvangen:
Dat is idd een gepasseerd station. Er zijn overal langs de route locaties ingericht voor de bezoeker. Dat is en blijft
de recreatieve basis van het gebied. In het gebied zelf is het aan de toekomstige beheerder of en waar er
aanvullend bankjes komen. Mocht er toch echt behoefte zijn, dan is het aan het dorp om te bekijken of er in de
omgeving een bak staat die slecht benut wordt. Deze kan dan wel verplaatst worden. Gezien de financiële opgave
die we hebben is er geen ruimte voor aanvullende recreatieve voorzieningen.

 Besloten dat we even afwachten om te bekijken wie de beheerder wordt (nu nog in beheer van
Provincie).
1.3 Michael Verheijen (contactpersoon Horst aan de Maas) / 12-07-2021
Dorpsraad Meerlo geïnformeerd of de gemeente bordjes kan faciliteren met ‘verboden honden te
laten poepen’. Gemeente Horst aan de Maas geeft aan dat deze niet door de gemeente worden
gefaciliteerd. Deze kunnen echter wel zonder goedkeuring door bijvoorbeeld Dorpsraad worden
geplaatst.
 Hans komt terug met offertes. Daarna wordt eventueel vervolg verder besproken.
1.4 Mail inwoner over hondentoiletten in Meerlo / 20-07-2021
Te weinig geleegd en tips voor extra prullenbakken. Lonneke heeft dit doorgestuurd naar gemeente
Horst aan de Maas met de extra aanvullingen die Henk heeft gegeven op overzicht van Bas vd Lisdonk
over aantal prullenbakken en hondentoiletten.
 Henk geeft aan dat de prullenbakken ineens leeg zijn… heeft dus toch geholpen.
1.5 Mail gemeente Horst aan de Maas opruimen zwerfafval maas / 21-07-2021
Mail Horst aan de Maas ontvangen:
Wil de Dorpsraad Meerlo een taak/rol op zich nemen om te helpen bij het opruimen van (zwerf)afval in Meerlo, nu
de Maas zich langzaam terugtrekt? De kades/uiterwaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat. Wellicht zijn er al zulke initiatieven in Meerlo: dat is dan natuurlijk prachtig. De gemeente kan
hierin faciliteren met hesjes, vuilniszakken, grijpers enz.
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Lonneke heeft vervolgens telefonisch contact opgenomen met de gemeente. Het komt er eigenlijk op
neer dat er nog niets concreet of duidelijk is, maar dat de gemeente aan het polsen is bij alle dorpen
die grenzen aan de maas/dijken. Aangegeven dat wanneer we inventariseren of er animo voor is, het
wel handig om met meer concrete informatie te ontvangen (bijvoorbeeld op welke datum staat deze
actie gepland, welk tijdstip worden de mensen verwacht, wie is de contactpersoon /coördinator etc).
Wanneer we deze informatie niet voorhanden hebben, dan heeft straks iemand hier veel werk aan
omdat er zaken niet duidelijk zijn. Daarbij heb ik aangegeven dat er geen contact is geweest met de
groep vrijwilligers, maar dat Henk dit als tip heeft aangereikt.
Als laatste heb ik aangegeven dat we wel een vakantietijd ingaan. Dus het is de vraag of er zoveel
mensen kunnen meehelpen of dat het wellicht wenselijk is om dit over een bepaalde tijd te
verspreiden. De gemeente komt hierop terug zodra er meer duidelijk is.
Vervolgens is Lonneke op 26-07-2021 terug gebeld door de gemeente. De opruimactie is op een later
pitje gezet en we hier binnenkort meer over. Tot op heden nog niets vernomen …
1.6 Mail gemeente Horst aan de Maas World Clean Up Day / 12-08-2021
Zie bijlage meegestuurd met de notulen.
1.7 Voetbal goals bij ’t Brugeind
Vraag inwoner:
Naast de sporthal staan 2 voetbalgoals. Binnenkort starten op die plek wellicht de volgende bouwwerkzaamheden.
En zonder actie verdwijnen die goals waarschijnlijk. Deze goals zijn ooit geschonken door de voetbalclub (SV
Meerlo). Er wordt er dagelijks gevoetbald op het speelterrein. De kids maken nu zelf goals met vestjes etc.
Misschien kunnen we die goals een 3e leven geven door ze als dorpsraad te verplaatsen naar het grasveld van het
speelterrein?

In principe goed idee, echter voorheen goals die weg zij gehaald omdat inwoners hier last van hadden.
Besloten om eerste te overleggen met speeltuin commissie.
1.8 Masterplan Wonen
Gemeente Horst aan de Maas heeft Masterplan Wonen ontwikkeld. Kort samengevat: Horst aan de
Maas moet voor 2025 1000 woningen gerealiseerd hebben binnen de 16 dorpskernen. Dorpsraad
Meerlo is vorige week uitgenodigd voor een overleg met Maaike Gubbels (beleidsmedewerker
Wonen) en Naoberzorg Meerlo en Tienray en dorpsoverleg Tienray. Anke en Lonneke hebben dit
overleg bijgewoond. Het initiatief voor dit afstemmingsoverleg is ontstaan na een gesprek dat
wethouder Roy Bouten en collega’s Michael Verheijen en Peter Jacobs van gemeente Horst aan de
Maas hebben gehad in het dorpsoverleg en met beide Noaberzorgpunten. In dat gesprek bleek dat er
initiatief is genomen om behoeftes te inventariseren in het dorp. Aangezien Maaike ook namens de
gemeente een woon-enquête aan het voorbereiden is waar ook een aantal vragen ikv woon/zorg
worden meegenomen leek het haar handig om dit af te stemmen. De bijeenkomst had als doel dat de
behoefte-inventarisatie op het gebied van woonzorg op initiatief van de Noaberzorgpunten afgestemd
wordt met de woon-enquête die vanuit de gemeente in september uitgezet wordt in alle dorpen
waarin ook een aantal vragen over woonzorg opgenomen worden. De gemeente wil voorkomen dat er
in dezelfde periode 2 vergelijkbare vragenlijsten bij de bewoners uitgezet worden. De volgende
afspraken zijn gemaakt:







Gemeente Horst aan de Maas gaat vanaf 20 september een digitale woonenquête uitzetten
die samen met andere data input gaan leveren voor de Dorpsplannen Wonen, als nadere
uitwerking van het Masterplan Wonen.
Partijen aan tafel zullen via hun kanalen aandacht vragen voor deze enquête en waar
gewenst mensen helpen met het invullen.
In de enquête zijn ook enkele vragen over woonzorgbehoeften opgenomen. Maaike zal op
basis van de door NZP Meerlo aangereikte enquête hier nog enkele vragen aan toevoegen.
NZP Meerlo stuurt de vragen digitaal naar Maaike.
Wanneer de digitale enquête wordt ingevuld door inwoners van Meerlo komt er een
vermelding dat er later ook nog een uitgebreidere vragenlijst huis aan huis verspreid zal
worden. Deze tekst wordt afgestemd met NZP Meerlo.
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De resultaten van de enquête worden met de dorpsraden en NZP gedeeld.
Gemeente HadM gaat aanvullend ook andere data verzamelen en deze informatie wordt met
een afvaardiging van elk dorp vanaf eind oktober besproken, zodat de input voor de
dorpsplannen zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke dorpssituatie.
Anke stuurt een uitnodiging naar Maaike om in de dorpsraad toelichting te komen geven over
het Masterplan Wonen. Dit staat gepland op dinsdag 5-10-2021 om 18.30 uur.
In het overkoepelende dorpsradenoverleg van 13 september a.s. komt het Masterplan
Wonen, de enquête en de Dorpsplannen Wonen ook kort aan de orde.

1.9

Bedankje Jan en Corine van Susante ivm veilig stellen Kasteelke Meerlo / 21-07-2021

1.10

Nieuwsbrieven
16-07-2021:
21-07-2021:
22-07-2021:
22-07-2021:
28-07-2021:
29-07-2021:
06-08-2021:
17-08-2021:
25-08-2021:
26-08-2021:
28-08-2021:
31-08-2021:
31-08-2021:
02-09-2021:

2.

Burgerkracht Limburg – Hulp en vrijwilligerswerk in tijdens van watersnood
VKKL – Inventarisatie waterschade gemeenschapshuizen
Citaverde Collega (vanaf heden Yuverta)
Burgerkracht Limburg (vrijwilligers gezocht voor watersnood Limburg)
VKKL – nieuwsbrief juli 2021
Natuur- en milieufederatie Limburg – nieuwsbrief juli 2021
Burgerkracht Limburg – nieuwsbrief augustus 2021
Natuur- en milieufederatie Limburg – Mogelijkheid boeken waterwandeling
VKKL – nieuwsbrief augustus 2021.
Grandorse – Uitnodiging belevingswandeling over Grandorse op 12-9-21
Landschap Horst ad Maas – uitnodiging symposium biodiversiteit 26-9-21
Michael Verheijen – Uitnodiging dorpsradenoverleg di 13-09-21
Speeltuinwerk Limburg – nieuwsbrief augustus 2021
Kern met Pit – Inschrijving (deadline voor 31-10-2021)

N554
2.1 Mail Jeroen Brune Provincie Limburg / 12-07-2021
We hebben een adviesbureau gecontracteerd en opdracht gegeven voor een ontwerp van de N554 (en ook N556).
Het eerste ontwerp is al getoond en besproken en met de door ons gemaakte opmerkingen zijn zij aan de slag en
maken ze ook de kostenramingen. Begin september zijn de tekeningen, ook in verband met de vakanties van een
ieder, gereed en bespreken wij zij ten tweede male. Kleine aanpassingen, schoonheidsfoutjes kunnen dan nog
worden besproken. Op 22 september bespreken wij de tekeningen met de gemeente Horst aan de Maas en
spoedig hierna zullen wij u bezoeken om de plannen te bespreken.

2.2 Reactie werkgroep N554 / 13-07-2021
Bedankt voor de update. Goed om te horen dat jullie hier volop mee bezig zijn. Jammer dat we het niet voor de
vakantie meer duidelijkheid kunnen hebben. Is het verstandig om reeds een datum te prikken om toch samen te
komen om dan de stand van zaken te kunnen bespreken. Daarbij hadden we de vraag wat de stand nu was van
onderhoud van de weg. Na onze wandeling zijn er op diverse plaatsen witte spuit verf geplaats rondom slechte
stukken? Wordt dit nu tijdelijk gerepareerd?

2.3 Reactie Jeroen Brune Provincie Limburg / 14-07-2021
Ik kan alvast een datum reserveren om in september bij te praten. Heb je voorkeur voor een bepaalde dag, tijdstip?
Ik zal aansluitend een voorstel per outlook doen. Weet niet of je dat bedoelt maar bijpraten op korte termijn lijkt
me niet erg zinvol. Wij moeten nu eerst met de gemeente gesproken hebben en onze nieuwe gedeputeerde
inwerken op dit dossier. Wat betreft het asfaltonderhoud zijn onze opzichters inderdaad ter plaatse geweest en
zijn zij het onderhoud aan de n554 (putten op hoogte stellen, kleine reparatievakken) aan het voorbereiden.
Naar verwachting wordt dit einde augustus – begin september uitgevoerd.

Plan wordt op 28-09-2021 vanuit Provincie voorgelegd.
Verder hebben we uitgebreid besproken dat er op dit moment geen brigadiers meer staan. Serge
heeft de coördinator gesproken. De coördinator krijgt de planning niet meer rond.
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Windturbines
Mail Leefbare Dorpen / 10-07-2021
BESTE MENSEN, Onze gezamenlijke inspanningen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeenteraad in de
vergadering van 6 juli .jl. heeft besloten om op basis van het eindrapport, geen vervolgstappen te zetten in de
ontwikkeling van een windpark op het grondgebied van de gemeente Venray.Tevens dank aan degene die aanwezig
waren bij het overhandigen van de petitie op 10 juni jl. op het plein voor het gemeentehuis. Ook de ruim zeshonderd
ondertekende petities hebben bijgedragen aan dit besluit Bijgevoegd het definitieve en ondertekende besluit van de
raad. Wij willen jullie dan ook van harte bedanken voor het feit dat jullie van je hebben laten horen, jullie inbreng,
ideeën, meedenken, reacties die we mochten ontvangen, toegestuurde artikelen, en positiviteit hebben er voor
gezorgd dat we dit resultaat bereikt hebben. Dank daarvoor!
Dit is tevens de laatste update vanuit onze kerngroep. Laten we hopen dat ook in de toekomst op Venray’s grondgebied
geen windmolens geplaatst gaan worden, maar gezocht en gekeken gaat worden naar goede en bruikbare
alternatieven. Namens Belangengroep Leefbare Dorpen, Bep Geerets

 Wat is de status in gemeente Horst aan de Maas? Lonneke informeert bij de gemeente.
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Accommodatiebeleid
Verenigingsavond op 13-07-2021 plaatsgevonden.
Samenvatting: Algemeen doel is meer samenwerking. Knelpunt wat bijna iedereen ervaart is dat het
aanbod van vrijwilligers minimaal is. Vervolgplan: inzet Spectrum die donderdag 16-9-21 eerste gesprekken
voert met diverse verenigingen. Daarna volgt een informatie avond om bevindingen voor te leggen met als
doel om dorpsbelang van te maken.
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Diepeling
Reactie gemeente Horst aan de Maas 13-07-2021:
Natuurlijk sta ik open voor een gesprek en ook een bezoek ter plaatse. Wel wil ik even duiden waar we staan in het
proces. We hebben de initiatiefnemer vorig jaar gesproken over de gewijzigde plannen. We hebben toegezegd hierover
verder te willen spreken maar er waren nog een flink aantal huiswerkopgaven voor de initiatiefnemer. Daarnaast
hebben wij hen gevraagd om zo vroeg als mogelijk ook de omgevingsdialoog aan te gaan. Omdat dit in onze gemeente
voorwaarde is alvorens een plan te kunnen indienen. Ik begrijp echter dat de initiatiefnemer de dorpsraad niet actief
heeft opgezocht maar dat het initiatief aan u kant lag. Dat is eigenlijk niet de goede volgorde lijkt mij. Zover ik wij na
het laatste gesprek niets meer vernomen van de initiatiefnemer en kennen de stand van zaken dan ook niet precies,
anders dat er bij ons nog geen concreet plan is binnengekomen. Het lijkt mij daarom zinvol dat ik eerst even ambtelijk
laat nagaan wat nu de stand van zaken is. Zodra mij dit bekend is zal ik er bij u op terugkomen en zal ik een afspraak
samen met u en de initiatiefnemer laten arrangeren.

 Nog geen ambtelijk overleg plaatsgevonden. Lonneke stuurt herinnering of er inmiddels al meer
duidelijk is.
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Sint Maarten
Voorstel datum vrijdag 12-11-2021.
Mail Piet vd Munckhof (Horst aan de Maas) op 12-07-2021 ontvangen dat aangewezen locatie troshoop
door gemeente aangewezen blijft (zoals vorig jaar in april 2020 door Gertie Peeters is teruggekoppeld). Dit
is niet mogelijk ivm gewassen op perceel. Alternatief voor locatie gevonden.
 Lonneke informeert bij gemeente Horst ad Maas mogelijkheden locatie, vergunning optocht en
stookvuur en eventuele voorwaarden rondom corona. Martien wil nog een jaar Sint Maarten zijn.
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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
Christien
1. Vraag van inwoner of we iets kunnen betekenen in aanleggen fietspad Holstraat. Lonneke vraagt dit
na bij gemeente Horst aan de Maas.
2. Burg bij Moleneind voldoet niet aan voorwaarden volgens een inwoner van Meerlo.
 Valt onder N554. Henk informeert of dit ook wordt mee genomen in het plan wat we 28-09-21
van de Provincie ontvangen.
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Koos
Tip aan Dorpsraad om zich meer te profileren binnen het dorp en zichtbaarder te zijn. Dit kan bijvoorbeeld
om de verslagen meer aan te scherpen. Hiermee krijg je een meedenk filosofie in het dorp. Probeer
zichtbaarder te zijn.
Serge
Nadenken hoe we calamiteiten, zoals hoog water in Meerlo, in de toekomst beter georganiseerd krijgen.
Lonneke informeert bij contactpersoon van de gemeente of we deel kunnen nemen aan een evaluatie (de
camping is hiervoor bijvoorbeeld uitgenodigd maar Dorpsraad heeft hiervoor niets ontvangen).
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Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 5 oktober 2021 om 18.30 uur ( ivm presentatie van Maaike Gubbels
over Masterplan Wonen gemeente Horst aan de Maas).

