
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 3 mei 2022 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Serge Coenders, Ben Heijligers, Christien Jilesen, Angelique Custers-van Dijck, Hans 

Sijbers en Jurgen Wijnbergen 
 Gasten:  
 Richard Fieten (opbouw- en jongerenwerker Synthese) 
 Inwoner Meerlo. 
Afwezig:   Johan Coenders en Henk Ulder 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

Inwoner Meerlo 
Bericht dodenherdenking wordt volgend jaar niet meer in ‘t Klokje gepubliceerd. Indien men voor volgend 
jaar hiervoor een uitnodiging wil ontvangen moet zich aanmelden via de email. Waarom is hier voor 
gekozen? 
Gedurende de avond kwam een van de organisatoren het café binnen gelopen en hebben we dit meteen 
nagevraagd. Dit was een foutje en wordt de volgende keer gerectificeerd in ‘t Klokje. 

 
3. Vaststellen notulen vergadering 5 april 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

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

 
5. Ingekomen stukken    
   
 5.1.  Synthese / 07-04-2022: Kennismaking Richard Fieten opbouw- en jongerenwerker Synthese. 
   Richard heeft een toelichting gegeven over zijn werkveld. 
 
 5.2 Mail Michael Verheijen / 20-04-2022: samenvatting dorpsdialoog Meerlo 
  Informatie over herijking subsidiekader. 
 

5.3  Uitnodiging dodenherdenking Meerlo - Tienray / 27-04-2022 
  

5.4  Mail Synthese 02-05-2022 / Workshop ABCD op 11-05-2022  
  Asset Based Community Development (“Gemeenschapsontwikkeling die uitgaat van de 
  aanwezige krachten/talenten”). 

  
5.5  Nieuwsbrieven  

 Speeltuinwerk Limburg / 14-04-2022: nieuwsbrief april 2022. 

 VKKL / 22-04-2022: nieuwsbrief april 2022. 

 Natuur en Milieufederatie Limburg / 26-02-2022: nieuwsbrief april 2022. 

 VKKL / 28-04-2022: Inspirerende Kennisdag collectieve woonprojecten 'Gaan we 
Samen Wonen? 
 

5 Kermis 
Programma: 
- Opening zaterdag 28-05-2022 om 15.30 uur. Angelique, Johan, Lonneke, Hans en Anke zijn aanwezig. 
- Zondag kermismis 10.30 uur en brunch 11.30 uur. 
- Afsluiting dinsdag 31-05-2022 om 19.00  uur om winnaars kleurplaten wedstrijd bekend te maken. 
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Toekomst: 
Gesproken over de lange termijn. Hier komen in de evaluatie na de kermis op terug. 
 

6 Rondje dorpsagenda 
- Kermis 27 t/m 31 mei 2022 
- Beachvolleybal 26 juni t/m 3 juli 2022 

o 26 juni 2022 / jeugd beachtoernooi 
o 1 juli 2022 / bedrijven beachtoernooi 
o 3 juli 2022 / open beachtoernooi 

 
7 W.v.t.t.k. rondvraag 

Inwoner Meerlo 
Put St. Goar 
Put opnieuw opgebouwd. Onder gebracht groengoed KBO. Subsidie gemeente ontvangen. Echter moet er 
nog een kroon op geplaatst worden. Heeft Dorpsraad budget voor dit soort activiteiten? 
Offerte wordt opgevraagd en doorgestuurd naar Dorpsraad. Dorpsraad stuurt dan een terugkoppeling op 
dit verzoek. 
 
Struinpaden 
Door de wei de dijk op naar Poels is een officieel struinpad. Als het nat is, is dit echt lastig te wandelen 
voor vooral ouderen. Officieel van Ooijen-Wanssum over gedragen naar provincie. 
 Angelique kijkt met Robert of hij hier iets voor kan maken. 
 
Van Myrlaerstraat 
In de bocht in de Myrlaerstraat heeft de bewoonster een stukje grond terug gegeven aan gemeente. Dit is 
met de club groen onderhoud lastig te onderhouden. Meneer heeft geïnformeerd bij de gemeente. 
Gemeente geeft aan dat dit aan Dorpsraad is gevraagd en Dorpsraad dit plan terug heeft gelegd bij de 
gemeente. Dit is niet waar. Anke en Henk Ulder hebben vorige zomer met de gemeente rondgelopen en 
hierover niet gesproken. Meneer wil wel initiatief nemen om buurt inwoners en Dorpsraad uit te nodigen 
met gemeente. Meneer stuurt een bericht wanneer hij reactie heeft ontvangen van de gemeente. 
 
Jurgen 
Bloembakken 
Weekend van 20 en 21 mei 2022 ophangen. 
 
Serge 
Luiden kerkklokken: waarom is dit niet meer. 
Dit is toendertijd ingevoerd door pastoor Schreiber. Aangezien hij weg is zal dit wel gewijzigd zijn. 
 
Hondenpoep 
In de Pilmus hebben inwoners zelf initiatief genomen om afvalbakken te plaatsen voor hondenpoep. 
Hiervoor is door de inwoners van buurt de Pilmus nogmaals aandacht voor gevraagd via Dorpsraad. 
 Lonneke brengt de BuitenBeter app onder de aandacht via de buurt app. Hans brengt het bericht 

nogmaals op Social media onder de aandacht. 
 Lonneke vraagt nogmaals na aan de nieuwe contactpersoon van gemeente Horst aan de Maas 

(Monique Peeters) voor het plaatsen van meer afvalbakken voor hondenpoep door de gemeente. 
 

8 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 7 juni 2022 om 20. 00 uur in café 
Oud Meerlo.  
 
 


