
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 7 december 2021 
Locatie:    online 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custers-

van Dijck , Hans Sijbers, Henk Ulder en Jurgen Wijnbergen 
Afgemeld:   
 

 
Agenda: 

 
1. Ingekomen stukken 

 
1.1 Michael Verheijen contactpersoon gemeente Horst aan de Maas / 03-11-2021 
 Uitnodiging dorpsraden overleg 15-11-2021. Is komen te vervallen ivm aanscherping corona 
 maatregelen. 
 
1.2 Gemeente Horst aan de Maas / 09-11-2021 
 Uitkomsten woon enquête. 
 
1.3 Uitnodiging Roy Bouten wethouder Horst ad Maas / nov 2021 
 Meepraten woonvisie op 07-12-21. Hier hebben we niet aan deel kunnen nemen ivm eigen 
 vergadering Dorpsraad Meerlo. 
 
1.4 VKKL / 12-11-2021 
 Uitnodiging (online) algemene ledenvergadering 27-12-2021 
 
1.5 VVD Gemeente Horst aan de Maas / nov 2021 
 Uitnodiging om in gesprek te gaan over wat er leeft in Meerlo. Lonneke heeft een terugkoppeling 
 gestuurd over N554 en update accommodatiebeleid. 
 
1.6  Melding inwoner / 26-11-2021 
 Door verkeerd parkeren gevaarlijke situaties in het dorp. Lonneke heeft reactie gestuurd (advies in 
 gesprek gaan met desbetreffende bewoners en bewust maken van de gevaarlijke situatie en melding 
 maken via Buiten beter App). 
 
1.7 Mail inwoner / nov 2021 

 Graag zouden wij u het volgende voorstel willen voorleggen. 
 Sinds de Corona is wandelen nog populairder geworden dan het al was. Echter niet zonder gevaar voor 
 eigen leven betreffende stukje Holstraat (zie foto’s). Er komt een stuk Pieter pad uit op de Holstraat en 
 mensen lopen een ronde vanuit wansum, meerlo etc.  Hieronder zien jullie 4 stukjes van de 
 betreffende plek. Er is rechts genoeg ruimte om een voetpad een te leggen. Er lopen S avonds na 
 17.00 uur veel mensen nog langs deze weg. Erg gevaarlijk zonder straat verlichting etc. Het is wachten 
 op een aanrijding. Volgens mij zonder dat het veel kosten met zich mee brengt kun je aan de 
 rechterkant een voetpad met eventuele tussenscheiding plaatsen zodat mensen veilig vanuit 
 Pieterpad richting Meerlo kunnen lopen of veilig vanuit postbaan.  
 
 Dorpsraad heeft hier enige tijd geleden al voor geïnformeerd bij de gemeente ivm verzoek aanleggen 
 fietspad. Op 14-09-21 hebben we vanuit de gemeente volgende reactie ontvangen:  
  
 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. 
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 Lonneke stuurt de inwoner een terugkoppeling met een advies om melding te maken via de 

Buiten beter App. Ook zet Lonneke de melding door naar Michael Verheijen. Henk zal Michael ook 
nog het signaal doorgeven als hij hem spreekt over N554. 

 
1.8 Nieuwsbrieven 

- VKKL 12-11-2021: Nieuwsbrief Week tegen kindermishandeling. 
- VKKL 24-11-2021: nieuwsbrief nov 2021. 
- VKKL 30-11-2021: update handreiking coronamaatregelen dorps- en buurthuizen. 
- Natuur- en milieufederatie 30-11-2021: nieuwsbrief nov 21. 
- Speeltuinwerk Limburg 06-12-2021: nieuwsbrief dec ’21. 
- Burgerkracht Limburg 06-12-2021: nieuwsbrief dec’21. 

 
2. Masterplan wonen 

Dorpsraad Meerlo gaat mensen benaderen om mee in gesprek te gaan met de gemeente voor het 
masterplan wonen.  
Gemeente Horst aan de Maas heeft op 18-11-2021 een uitnodiging gestuurd met opties voor data overleg 
dorpsplan. Lonneke koppelt aan gemeente terug dat we graag dinsdag 8-3-2021 als optie aan willen 
houden. 
 

3. Rondje dorpsagenda 
- Mielderse Minse Live / 2 en 3 april 2022. 

 
4. W.v.t.t.k. / rondvraag 

Hans 
Goaltjes bouwterrein bij Brugeind 
Gestart met werkzaamheden bouwterrein De IJsvogel. Hans aan Rob Claassens gevraagd goaltjes eruit te 
halen en aan de kant te zetten.  Nu bezig met grondwerk. 1 goal alvast eruit gehaald. Andere volgt.  
Jurgen denkt na hoe goaltjes op eenvoudige wijze ge(de)monteerd kunnen worden en waarmee veiligheid 
voor de kinderen ook gewaarborgd blijft. 
 
Lonneke 
Diepeling 
Op 17-11-2021 reactie van wethouder Beurskens ontvangen: 
Vandaag heeft gemeente Horst aan de Maas overleg gehad met de initiatiefnemer. over het verder 
oppakken van de plannen t.a.v. de Diepeling.  Er zijn echter nog een aantal onzekerheden t.a.v. het kunnen 
doorgaan van de plannen. In het gesprek vandaag heeft gemeente Horst aan de Maas daarom 
geconcludeerd dat het daarom niet zinvol is om op dit moment een voorlichtingssessie gecombineerd met 
een buitenbezoek te houden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden we op de hoogte gebracht. 
 
Johan en Henk 
N554 
28-10-2021:  Reactie BVNL Horst aan de Maas wil een keer de situatie komen bekijken. 
04-11-2021:   Interview werkgroep N554 Hallo Horst aan de Maas 
04-11-2021:   Werkgroep N554 benaderd door inwoner Wanssum die buiten bebouwde kom  
   woont. Hij wil hierin samen optrekken. 
04-11-2021:  Mail inwoner om mee te denken in aanpassingen N554. Henk heeft inwoner op  
   08-11-2021 een reactie gestuurd. 
06-11-2021:  Werkgroep doorgegeven aan Michael Verheijen naar wie binnen de gemeente de 
   brief is verstuurd. 
06-11-2021:  Melding brief binnen gekomen provincie Limburg. 
08-11-2021:  Werkgroep mail gestuurd naar Essentie en CDA met verzoek om dit nogmaals binnen 
   de raad onder de aandacht te brengen. 
08-11-2021:  Lonneke oud inwoners benaderd van Provincie Limburg. Zij heeft aangegeven binnen 
   de Provincie hier vragen over te gaan stellen. 
09-11-2021:  Ivo namens werkgroep stuk voorgelezen bij burgerpodium gemeente Horst aan de 
   Maas. 
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11-11-2021:  Artikel Dagblad de Limburger en Hallo Horst aan de Maas 
12-11-2021:  Update in ’t Meerlo’s Klokje. 
13-11-2021:  Reactie inwoner op update in ’t Klokje. Werkgroep op 17-11-2021 reactie naar  
   inwoner gestuurd. 
16-11-2021:  Michael Verheijen contact opgenomen met Robert Kersten van gemeente Horst aan 
   de Maas en de noodzaak nogmaals aangegeven 
17-11-2021:  Werkgroep mail gestuurd naar Provincie Limburg over afwerking herstel  
   werkzaamheden putdeksels. Op 25-11-2021 Provincie Limburg een mailtje gestuurd 
   dat deze werkzaamheden arbo onverantwoord zijn, hiervoor grote voorbereidingstijd 
   nodig is voor planning volledige wegafsluiting en omleiding. 
18-11-2021:  Uitnodiging digitaal overleg statenlid SP Provincie Limburg op 03-12-2021.  
19-11-2021:  Toelichting actie in ’t Meerlo’s Klokje. 
25-11-2021:  Actie dag. L1/Reindonk tv komt vanaf 8.30 uur ook kijken. 
26-11-2021:  Werkgroep een reactie ontvangen van Provincie over een klacht van een inwoner 
   over geluids- en trillingsoverlast N554. 
30-11-2021:  Vervolg overleg werkgroep N554. 
03-12-2021:  Nieuwe update in ’t Meerlo’s Klokje. 
06-12-2021:  Gemeenteraadleden aangeschreven met alle feiten nog op een rijtje. 
06-12-2021:  Lonneke ook medezeggenschapsraad van Megelsheim benaderd. MR gaat nog eens 
   in overleg met coördinator om te bekijken wat er nodig is om brigadieren weer op te 
   kunnen starten. 
06-12-2021:  Werkgroep heeft gedeputeerden en wethouder Beurskens uitgenodigd voor overleg. 
07-12-2021:  Voorbereidende raadsvergadering.  
 
Anke 
Accommodatiebeleid 
Digitale inwonersavond woensdag vindt plaats op 08-12-2021. 
Anke zal de vond openen. Spectrum licht onderzoek en uitkomsten toe. Interactief gedeelte met inwoners 
door middel van digitale enquête vorm (mentimeter).  
 
Henk en Serge 
Bloembakken verwijderen 
As maandag 13-12-21 om 16.30 uur weghalen. 
 

5. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 4 januari 2021 om 20. 00 uur in café 
Oud Meerlo mits de corona maatregelen dit toestaan. 
 


