Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

Afgemeld:

dinsdag 2 november 2021
café Oud Meerlo
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custersvan Dijck, Hans Sijbers en Henk Ulder
Bezoekers: Michael Verheijen (contactpersoon gemeente Horst aan de Maas), een
inwoner van Meerlo) en Ivo van Summeren (dorpsoverleg Tienray).
Jurgen Wijnbergen

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1 Mail cultuurconsulent gemeente Horst aan de Maas) / 11-10-2021
Wellicht heeft u meegekregen dat de gemeente bezig is met het herbestemmen van de kunstcollectie.
Een van de werken is van dhr Vermazeren. Hij schilderde het Kasteelke van Meerlo. Graag zou hij zien
dat het een mooie plek krijgt in Meerlo.
Ik heb contact gehad met het Gezondheidscentrum, maar daar is in de centrale hal geen plaats.
Wellicht wel een van de gebruikers of een andere geschikte locatie in Meerlo?
Heeft u een idee voor een geschikte locatie? En contactgegevens zodat ik contact op kan nemen?
 Advies: overdragen aan Heemkunde vereniging. Lonneke koppelt dit terug cultuurconsulent.
1.2 Mail inwoner Meerlo / 14-10-2021
De volgende mail heeft de inwoner naar gemeente Horst aan de Maas gestuurd:
Op de hoek van de Hoofdstraat en Mgr. Jenneskensstraat te Meerlo staan drie bomen (ik weet niet
welk soort). De bladeren zijn niet groen maar zo zwart als roet. In de omgeving ligt overal het zwart dat
van die bladeren afkomstig is. Onder een van de bomen staat de brievenbus van PostNL. Normaal heeft
deze brievenbus de kleuren van PostNl maar de bovenkant is roetzwart en smerig. Afkomstig van de
bomen. Vlak daarbij is een vaste zitbank met betonnen tafel. Ook die zijn zwart. En dan te bedenken
dat deze plek vaak een halte is voor de Pieterpadlopers om even uit te rusten, bij te komen of een
boterham te weten. Geen reclame voor het dorp. Ook de aanwonenden ondervinden veel last van de
roetachtige kruimels die overal dwarrelen.
Kunt u iets doen dat of het zwart van de bladeren verdwijnt of anders een ander soort boom hier wordt
geplant. Een boom moet het geheel opfrissen en bron van energie zijn. Deze bomen doen het
tegendeel.
1.3 Mail terugblik informatie bijeenkomst gemeente Horst aan de Maas aardgasvrij / 13-10-2021
Gemeente heeft link naar video gestuurd met een terugblik naar de informatie bijeenkomst.
Volgende bijeenkomst 10-11-2021. Uitnodiging hiervan ontvangen op 01-11-2021.
1.4 Naoberzorg: uitzetten dorpsenquête in relatie tot woonzorg / 01-11-2021
Middels dorps enquête willen wij wat specifieker inzoomen op de lokale behoeften daar waar het
o.a. gaat om: Wonen met of zonder zorg. Wonen bijvoorbeeld in een “knarrenhof-setting”.
- Maar ook komen zaken aan de orde als:
- Inloop
- Dorpsdagvoorziening
- Het “maatjesverhaal” denk dan aan “huismaatje – vervoersmaatje – wandel-of fietsmaatje
- De toekomst van onze kerk
- Buurt maken
1.5 Nieuwsbrieven
04-10-2021: VKKL / aankondiging algemene ledenvergadering 27-11-2021
18-10-2021: Landschap Horst aan de Maas / Nieuwsbrief oktober 2021
21-10-2021: Burgerkracht / nieuwsbrief oktober 2021
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26-10-2021: VKKL / Nieuwsbrief okt 2021
26-10-2021: Natuur en milieufederatie / nieuwsbrief okt 2021
02-11-2021: Speeltuinwerk Limburg / nieuwbrief nov 2021
2.

Sint Maarten
Door voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt een lampionnen tocht rondom speelterrein
georganiseerd. Door de corona maatregelen dit jaar geen Sint Maarten troshoop. De tocht wordt ook weer
afgesloten op speelterrein met klein kampvuurtje en iets lekkers voor de kinderen. Extra verkeersregelaars
zijn Hans en Lonneke.
De werkgroep Sint Maarten zal bij de aanwonenden van het speelterrein informeren of ze een theelichtje
buiten willen zetten. Ook komt er nog een extra bericht op FB dat na de afsluiting van lampionnentocht
ouders zelf verantwoordelijk zijn als kinderen langs de deuren gaan.

3.

Rondje dorpsagenda
- Sint Maarten /vrijdag 12-11-2021
- Mielderse popkwis / 20-11-2021
- Sinterklaas intocht / 21-11-2021
- Mielderse Minse Live / 15 en 16 januari 2022

4.

W.v.t.t.k. / rondvraag
Inwoner
Wat is de voortgang van N554?
Als het goed is gaan gemeente en provincie zeer binnenkort weer met elkaar om tafel om te kijken of ze er
toch uit kunnen komen. Een datum is hiervan nog niet bekend.
In de tussentijd heeft de werkgroep N554 duidelijk onze mening gegeven over onze voorkeur richting de
gemeente en de provincie (weg moet naar gemeente worden overgedragen en drastisch worden
heringericht, zodat doorstroming verminderd en veiligheid wordt bevorderd, dit is niet mogelijk als de weg
bij de provincie blijft).
Werkgroep heeft gevraagd binnen twee weken te reageren maar dat hebben ze formeel nog niet
gedaan. Om de druk op te voeren hebben we inmiddels ook de gemeenteraden van gemeente Horst en
Venray aangeschreven en diverse Provinciale Statenleden.
Verder heeft er gisteren een gesprek met dagblad de Limburger plaatsgevonden, om hierover een artikel
te schrijven. O.a. door het ongeluk, maar ook het feit dat er binnenkort verkiezingen aankomen is dit
volgens de werkgroep ook het juiste moment om door te pakken, vandaar de hierboven beschreven acties
die we ondernomen hebben. We willen ook nog 'fysieke' acties gaan uitvoeren om het probleem nog meer
onder de aandacht te brengen (bijv. auto’s op de straat te laten parkeren). Dit bericht volgt in het
persbericht.
Er loopt dus momenteel van alles, maar er zijn nog geen concrete uitkomsten waar verder mee doorgepakt
kan worden.
Michael Verheijen zorgt dat er (wederom) een signaal binnen de gemeente wordt gegeven dat de nood
hoog is binnen Meerlo.
Hans koppelt terug dat hij een mailtje ontvangen heeft van een bezorgde bewoner van de Hoofdstraat.
Hans stuurt deze bewoner een terugkoppeling met de update.
Verder heeft Ivo van Summeren de schetsen laten zien en toegelicht. Ook geeft Ivo aan dat hij benaderd is
door enkele inwoners van Meerlo met het signaal dat er te weinig gecommuniceerd wordt over N554.
Tienray zet dit bijvoorbeeld ook in dorpsblaadje. De werkgroep gaat hiermee aan de slag en zorgt voor
meer communicatie richting het dorp.
Lonneke
Diepeling
Op 18-10-2021 gebeld door gemeente Horst aan de Maas namens wethouder Erik Beurskens. Gemeente
heeft op 17-11-2021 een gesprek met initiatiefnemenr. Dit gesprek willen ze eerst plaats laten vinden en
daarna nemen ze weer contact op met Dorpsraad Meerlo.
Voetbalgoals speelterrein Meerlo
Dorpsraad contact gehad met zowel gemeente Horst aan de Maas als Speeltuin commissie. We gaan de
aanwonenden informeren.
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Verzoek dorpsraad Kronenberg
Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Kronenberg wil een gezamenlijk verkeersoverleg te organiseren met
vertegenwoordigers van de andere kernen in de gemeente. Werkgroep N554 heeft aangegeven dat
Meerlo hier niet bij zal aanschuiven voor deze gemeentebrede overleggen. De werkgroep besteedt op dit
moment al heel veel tijd om samen met Tienray de gemeente in beweging te krijgen. Er lopen hiervoor al
veel contacten met zowel de gemeente als Provincie. De werkgroep heeft haar handen hier dus al vol
aan. En daarbij problematieken binnen Kronenberg zijn anders dan Meerlo/Tienray. Dorpsraad Kronenberg
wil toch graag in gesprek met Meerlo. Werkgroep heeft aangegeven dat het wellicht een idee is om
eventueel een keer aan te schuiven tijdens algemene dorpsraadvergadering. Lonneke nodigt Dorpsraad
Kronenberg uit voor de volgende vergadering.
Anke
Update groenbeheer
- Platanen: gepland najaar 2022.
- Boom Elektro Kusters: Henk geïnformeerd bij Pieter boom planten? Niet wenselijk. Anke koppelt
dit terug aan de gemeente.
- Bomen Hoofdstraat: gaat gemeente Horst aan de Maas bestellen en leveren (eventueel in
samenspraak planten).
- Parkeervakken Julianastraat: Anke brief opgesteld voor bewoners of hier draagvlak voor is. Wordt
op kort termijn in de brievenbussen gedaan.
- Bomen Fazant: Door de gemeente vervangen en voor het “groene stuk” wordt een plan gemaakt
wat vooraf met dorpsraad Meerlo besproken wordt.
Christien
Groenafvalbakken aan dorpsgrens
Kan gemeente Venray benaderd worden dat inwoners van Oirlo en Wanssum groen in afvalbakken in
Meerlo gooien?
 Michael Verheijen bespreekt dit met Vera Huet (afvalcoach gemeente Horst aan de Maas).
 Michael geeft ook signaal af dat er veel afval langs de weg gedumpt wordt van Meerlo naar
Oirlo.
Michael Verheijen
Algemeen
- Wat verwachten jullie van mij?
Dorpsraad stelt het op prijs dat er korte lijnen in communicatie zijn. Dit ervaart Dorpsraad Meerlo
momenteel wel, dus dit is positief.
- Zijn er nog andere vraagstukken die spelen binnen het dorp?
Een groot punt wat op dit moment leeft binnen Meerlo is het accommodatiebeleid.
Ook houdt Dorpsraad Meerlo periodiek overleg 1 x per jaar met de verenigingen.
8

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 7 december 2021 om 20. 00 uur in
café Oud Meerlo.

