Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo

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

dinsdag 1 februari 2022
café Oud Meerlo
19:30 uur
Anke Voesten
Lonneke Snellen
Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custersvan Dijck , Henk Ulder, Hans Sijbers en Jurgen Wijnbergen
Naoberzorgpunt Meerlo.

Afwezig:

1.

Welkom/ opening vergadering

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen notulen vergadering 4 januari 2022
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Vaststellen actielijst
De actielijst is afgevinkt en wordt vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken

6.

5.1.

Ingezonden mail bewoner Meerlo / 29-01-2022 en 01-02-2022
- Overlast hondenpoep
- Verkeersdrukte en snelheid N554.
- Accommodatiebeleid Meerlo

5.2.

Uitnodiging VVD Horst aan de Maas / 31-01-2022
Themabijeenkomst verkeersveiligheid Horst aan de Maas 07-02-2022

5.3.

Nieuwsbrieven
 VKKL 18-01-2022: Update corona maatregelen
 VKKL: 28-01-2022: nieuwsbrief januari 2022

Enquête Noaberzorgpunt Meerlo (NZP Meerlo) en Huize Nab
Enquête
Enquête over 750 adressen verspreid, respons 25% (vertegenwoordiging van 423 personen, dit is ongeveer
24% van de Meerlose bevolking).
Onderzoek 2 delen:
Deel 1: Vragen ten aanzien van het wonen en de zorg.
Deel 2: Peilen vraag en aanbod (bieden van zorg ondersteunende hulp).
Algemene conclusie: behoefte aan diverse woonvormen.
Onderzoek wordt gepubliceerd op de website van NZP Meerlo en in het Klokje. NZP Meerlo geeft door als
dit gepubliceerd wordt, dan wordt dit ook op de Social media van Dorpsraad gepubliceerd.
Op 10-02-22 gaat NZP Meerlo in overleg met gemeente Horst aan de Maas.
Huize Nab
NZP Meerlo heeft een terugkoppeling gegeven over Huize Nab.

Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo
7.

Rondje dorpsagenda
Uiteraard allemaal onder voorbehoud i.v.m. corona.
- Carnaval 26 februari 2022 t/m 01 maart 2022
- Iquizut 12 maart2022
- Mieëlderse Minse Live 2 en 3 april 2022
- Merlinpop 17 april 2022

8.

W.v.t.t.k. rondvraag
Henk
Update N554
Op 14-01-2022 heeft de werkgroep telefonisch contact gehad met wethouder Beurskens:
Gemeente en Provincie hebben nu een opdracht liggen bij Royal Haskoning om begroting te maken voor
het plan. Dit is in februari naar verwachting klaar en dan willen ze zich hieraan conformeren (mits het niet
te ver uit elkaar ligt aldus dhr. Beurskens).
Anke
Groen
Mail gestuurd naar gemeente Horst aan de Maas met een terugkoppeling op de inventarisatie van het
draagvlak van de directe aanwonende om parkeervakken op te offeren voor groenvakken Julianstraat.
Een aantal inwoners staan er zeker positief tegenover. Een aantal inwoners ook zeker niet. Een laatste deel
is wel positief maar ziet ook zeker nog een aantal beren op de weg. Advies gegeven dat gemeente
rechtstreeks met desbetreffende inwoners in gesprek gaat.
Kort daarna een reactie ontvangen van gemeente Horst aan de Maas dat besloten is om op langer termijn
te zetten aangezien er weinig draagvlak is. Ook hebben ze op dit moment niet de financiële middelen ook
niet om verharding om te vormen naar groen en de groenbeheerder wil zijn budget hier niet aan besteden.
Serge
Flyer accommodatie kerk
Anke en Serge nemen dit mee in het overleg met de werkgroep accommodatiebeleid.
Lonneke
Kermis
Het is natuurlijk de vraag of dit jaar de kermis doorgaat. Lonneke vraagt of de gemeente wil informeren bij
de kermisexploitant. Ook informeert Lonneke bij OJC Merlin.
Update Holstraat
Gemeente Horst aan de Maas heeft reactie gestuurd naar aanleiding van verzoek aanleg wandelpad
Holstraat. Gemeente heeft twijfels over nut en noodzaak voetpad. Ook is er geen budget beschikbaar.
Lonneke heeft mail teruggestuurd met de vraag of er daadwerkelijk naar de situatie is gekeken. Daarbij
aangegeven steeds drukker geworden (met name vrachtverkeer) sinds de rondweg in Wanssum is
aangelegd. Daarbij verkeert de weg ook in slecht staat.
Daarop heet de gemeente gereageerd dat het een rustige weg is wat vast is gesteld door een
verkeerskundige waar relatief weinig verkeer rijdt. De staat van onderhoud wordt door desbetreffende
contractpersoon van de gemeente opgepakt. Hierover horen we meer.
Goals Speelterrein
Lonneke heeft briefjes bij bewoners rondom speelterrein in de brievenbus gedaan.
Hierop is 1 reactie gekomen tevens met advies waar de goals het beste geplaatst kunnen worden.

9.

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 1 maart 2022 om 20. 00 uur in café
Oud Meerlo mits de corona maatregelen dit toestaan. Anders vindt de vergadering weer online plaats.

