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Datum:    dinsdag 5 april 2022 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Serge Coenders, Ben Heijligers, Johan Coenders, Christien Jilesen, Angelique Custers-

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

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 
 
3. Vaststellen notulen vergadering 1 februari 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Vaststellen actielijst 
De actielijst is afgevinkt en wordt vastgesteld. 

 
5. Ingekomen stukken    
   
 5.1.  VKKL / 04-02-2022: Enquête VKKL Inspiratie Festijn en Behoefte onderzoek communicatie 
 
 5.2.  Mail Horst aan de Maas / 07-02-2022: Evaluatie concept-rapport Oude   
  Maasarm/Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Live uitzending over het rapport  
  vindt plaats op 16-02-2022 om 19.00 uur. 
 
 5.3.  Mail Horst aan de Maas / 12-02-2022 
  Plan woonzorgvisie Horst aan de Maas. Dit wordt op 15 februari inhoudelijk besproken met 
  de gemeenteraad en ligt op 8 maart voor ter besluitvorming. 
 
 5.4 Mail Horst aan de Maas / 14-02-2022 
  Monique Peeters nieuwe contactpersoon dorpsraad Meerlo. Komt kennismaken met  
  de vergadering van 7 juni 2022. 
 
 5.5 Mail Monique Peeters / 15-02-2022 
  Prioriteitsgelden. 
 
 5.6 VKKL / 28-02-2022 
  Contributiefactuur. 

 
 5.7  Mail Monique Peeters / 04-04-2022: Uitnodiging dorpsdialoog subsidiekader 2023. 

➔ Anke stuurt uitnodiging door naar alle verenigingen. 
➔ Lonneke zal aanwezig zijn namens Dorpsraad Meerlo. 

  
 5.9 Nieuwsbrieven  

• Speeltuinwerk Limburg / 03-02-2022: nieuwsbrief februari 2022. 

• Burgerkracht Limburg / 04-02-2022: nieuwsbrief februari 2022. 

• VKKL / 16-02-2022: Enquête VKKL Inspiratie Festijn en behoefte onderzoek 
communicatie. 

• VKKL / 18-02-2022: nieuwsbrief februari 2022. 

• Natuur en Milieufederatie Limburg / 28-02-2022: nieuwsbrief februari 2022. 

• Landschap Horst aan de Maas / 06-03-2022: nieuwsbrief maart 2022. 
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• Burgerkracht Limburg / 11-03-2022: nieuwsbrief maart 2022. 

• VKKL / 21-03-2022: nieuwsbrief maart 2022. 

• Trendsportal / 25-03-2022: nieuwsbrief maart 2022. 

• Natuur en milieufederatie / 31-03-2022: nieuwsbrief maart 2022. 
 

6. Kermis 
Op 23-02-2022 heeft Horst aan de Maas laten weten dat ze bericht hebben ontvangen van de kermis 
exploitant. De kermis exploitant willen de kermissen dit jaar door laten gaan. Verdere vragen kunnen 
gesteld worden aan Elly Geurts: e.geurts@horstaandemaas.nl 
Ook hebben we een mail ontvangen van ojc Merlin dat ze kermis vanuit de soos op gaan pakken en 
programma hetzelfde blijft zoals andere jaren (dus ook kermismis en dorpsbrunch). 
 

7. Rondje dorpsagenda 
- Collecte weekend van 10 april 2022. 
- Merlinpop 17 april 2022 
- Kermis 27 t/m 31 mei 2022 

 
8. W.v.t.t.k. rondvraag 

Anke 
Accommodatiebeleid 
Update: Groepen bij elkaar gekomen (software, hardware en organisatie). Op 20-4-2022 vindt er een 
vervolg bijeenkomst plaats. 

 
Angelique 
Is er een update rondom Huize Nab?  
2e paasdag staat er een welkomsmiddag gepland. 
 
Johan / Henk  
N554 

- Persbericht ‘Overdracht N554 en N556 / 10-03-2022. 
- Komende dinsdag 12-04-2022 vergadering werkgroep. 

 
Henk 
Toekomst kerk en pastorie 
Henk heeft met contactpersoon werkgroep gesproken over de toekomst van de kerk en de pastorie. 
Werkgroep gaat in overleg met federatiebestuur. Zodra datum bekend is, zal Dorpsraad hierbij aansluiten. 
 
Snelheid Dorpbroekstraat 
Bewoners van Dorpsbroekstraat contact opgenomen met gemeente Horst aan de Maas om te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn om de snelheid te beperken. Hiervoor is de groep in gesprek gegaan met 
Specialist Verkeer van gemeente Horst aan de Maas. 
De toegestane snelheid is 30 km/h. De afgelopen periode hebben ze metingen gedaan. De gemiddelde 
snelheid is 50 km/h en er zijn gemiddeld 460 verkeersbewegingen per dag (waarvan 10% vrachtverkeer). 
Eind april hebben ze weer een overleg. De bewoners kunnen voor dit overleg ideeën aandragen om de 
snelheid te beperken. Eind mei vindt er een verkeerscampagne plaats (ze gaan dan bijvoorbeeld flyeren en 
hier aandacht voor vragen dmv een kraampje langs de weg te zetten). 
 
Holstraat 
Reactie gemeente Horst aan de Maas / 02-03-2022: 
Ieder jaar wordt er een weginspectie gehouden om de schade aan de wegen en trottoirs op te nemen en 
deze te kwalificeren op ernst en noodzaak. 
De Holstraat worden hierin meegenomen waarbij de afweging wordt gemaakt of er dit jaar onderhoud 
wordt uitgevoerd. 
Hierbij wordt er met behulp van het wegenonderhoudsplan een jaarplanning opgesteld waarbij er op basis 
van het beschikbare onderhoudsbudget een uitvoeringsplan wordt opgesteld. 
Hier zijn we nog druk mee bezig en we kunnen nog niet zeggen of de weg dit jaar worden aangepakt. We 
moeten prioriteiten afwegen gezien het beperkte budget. 

mailto:e.geurts@horstaandemaas.nl
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Als we over gaan tot onderhoud wordt dit via de website van Horst aan de Maas kenbaar gemaakt, waarbij 
we een lijst van te onderhouden wegen kenbaar maken. 
Dit zal omstreeks april zijn. 
 
Sproeischema 2022 
Lonneke maakt schema vanaf eind mei 2022. 

 
Christien 
Overleg dorpsplan Meerlo 08-03-2022 
Christien heeft een update gegeven over het dorpsoverleg. 
 

9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 3 mei 2022 om 20. 00 uur in café 
Oud Meerlo.  
 
 


