Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 4 januari 2022
online
20:00 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custersvan Dijck , Henk Ulder en Jurgen Wijnbergen
Hans Sijbers

Afwezig:

Agenda:
1.

Ingekomen stukken
1.1

1.2
1.3

Mail gemeente Horst aan de Maas / 20-12-2021
Begin januari 2022 willen ze graag weten of buurt Julianastraat draagvlak heeft voor de
plannen van gemeente Horst aan de Maas inzake de groenstroken. Anke heeft brieven klaar
en worden einde deze week rond gebracht. Daarna sturen we een reactie terug.
Kerstkaart wethouder en cultuurconsulent gemeente Horst aan de Maas
Nieuwsbrieven
- Trendsportal (Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg ) / 16-12-2021
- VKKL dec 2021 / 20-12-2021
- Speeltuinwerk Limburg dec 2021 / 21-12-2021
- VKKL (MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen) / 21-12-2021
- Burgerkracht Limburg dec 2021 / 23-12-2021
- Natuur en Milieufederatie Limburg dec 2021 / 23-12-2021

2.

Korte terugkoppeling accommodatiebeleid
Online bijeenkomst is goed bezocht. Er zijn veel aanmelding voor vervolg bijeenkomst op 17-01-2022.

3.

Update N554
Inmiddels heeft gedeputeerde van Provincie een gesprek gehad met wethouder van gemeente Horst aan
de Maas. Conclusie: wederom wordt onafhankelijke partij ingezet die eind januari 2022 een
terugkoppeling gaat geven over verschillen in financieel oogpunt.
Verder heeft de werkgroep een uitnodiging van gemeente Horst ad Maas ontvangen om in gesprek te gaan
met wethouder Beurskens. De werkgroep heeft aangegeven dat het wenselijk is om deze afspraak met de
afspraak met de Provincie. Hier komt gemeente op terug.

4.

Rondje dorpsagenda
Nvt

5.

W.v.t.t.k. rondvraag
Lonneke
Dorpsplan
Gemeente Horst aan de Maas heeft de op dinsdag 08-03-2022 definitief vast gesteld om Dorpsplan Wonen
Meerlo te besproken. Er zijn al diverse mensen in het dorp benaderd. Deze ontvangen de uitnodiging en
informatie per mail.
Naoberzorgpunt Meerlo
NZP Meerlo is nog bezig om enquête uit te werken. Zijn erg tevreden over de respons. As maandag 10-012021 gaat NZP Meerlo dit verder uitwerken.
Op 10-02-2022 om 13.00 uur is er overleg met de gemeente digitaal. Dit gaat over de uitkomsten enquête.
Eind februari / begin maart 2022 wordt er een plan voorgelegd aan gemeenteraad.
NZP Meerlo sluit aan bij de vergadering van 01-02-2022 om geheel toe te lichten.

Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo
Jurgen
Goaltjes
Hans heeft foto’s doorgestuurd naar Jurgen. Montage en demontage moet geen probleem zijn.
Lonneke heeft brief voor bewoners speelterrein opgesteld. Deze worden op kort termijn in de brievenbus
gedaan. Lonneke heeft verder ook speeltuin commissie al geïnformeerd.
Angelique
Stuk achter woningen Dorpbroekstraat
Alle bewoners hebben aanbod ontvangen om stuk grond te kunnen kopen. Dus er zijn geen specifieke
plannen met de grond voor bijvoorbeeld paraplu locatie.
6.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 1 februari 2021 om 20. 00 uur in
café Oud Meerlo mits de corona maatregelen dit toestaan. Anders vindt de vergadering weer online plaats.

