
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 5 juli 2022 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Ben Heijligers, Christien Jilesen, Hans Sijbers, Johan Coenders, Henk Ulder, en Jurgen 

Wijnbergen 
 Gasten: 2 inwoners uit Meerlo 
Afgemeld:  Serge Coenders en Angelique Custers-van Dijck 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

N.v.t. 
 
3. Vaststellen notulen vergadering 7 juni 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Vaststellen actielijst 
 

5. Ingekomen stukken    
   
 5.1 VKKL 05-06-2022: uitnodiging algemene ledenvergadering 25-06-2022 
 
 5.2 VKKL 13-06-2022: uitnodiging inspiratie festijn 02-07-2022 
 
 5.3  Mail Monique Peeters 16-06-22: uitnodiging dorpsradenoverleg 27-06-2022 

 
 5.4  Factuur maison Lambi 21-06-2022: cupcakes kermis 
 
 5.5 Mail Ellen Kersten 22-06-2022: aandacht voor inspiratiefestijn VKKL 02-07-22 
  Gevraagd onder aandacht brengen sociaal netwerk. 
 
 5.6  Mail gemeente 20-06-22: Uitnodiging omgevingsgesprek flexwoningen Meerlo 
  Angelique is hierbij aanwezig geweest op 23-06-2022 en heeft een verslag hiervan gemaakt. 
  Dit is inmiddels naar iedereen per mail toegestuurd. 
  Anke heeft ook aan gemeente teruggekoppeld dat de brief wel erg laat verstuurd is. 

  
5.7  Mail gemeente 27-06-2022: concept subsidiekader 2023 en vervolg bijeenkomsten 

  In april en mei in alle dorpen gesprekken gevoerd met meer dan 350    

  vertegenwoordigers van vrijwilligersinstellingen over wat belangrijk is in het nieuwe  

  subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen. De opbrengsten van deze dorpsdialogen heeft de 

  gemeente, in samenhang met onze interne analyse, vertaald in een eerste concept van het 

  nieuw subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen. Op 19, 20 en 21 juli zijn er bijeenkomsten 

  waarin iedereen bijgepraat wordt, over wat de gemeente wil bereiken met het nieuwe 

  subsidiekader, hoe we dit vanaf 2023 gaan organiseren en wat dit voor de verenigingen 

  betekent.  

 Lonneke woont namens Dorpsraad Meerlo op dinsdag 19 juli de bijeenkomst bij. 

 Vraag inwoners: hoe wordt men op de hoogte gehouden? Terechte opmerking. Dit is ook 

vorige vergadering besproken is met contactpersoon Monique Peeters dat dit een punt is 

ter verbetering vanuit communicatie van de gemeente.  
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 Lonneke koppelt aan Monique Peeters terug, omdat deze berichtgeving veel wordt 

gepubliceerd in de Hallo en deze wordt momenteel niet op alle plaatsen bezorgd i.v.m. 

tekort aan bezorgers, het wellicht een idee is deze berichten rechtstreeks in ’t Klokje te 

plaatsen?  

 Lonneke checkt of je aan kunt melden op de website om berichtgeving vanuit de 

gemeente automatisch te ontvangen. 

5.8 Mail Ton van Heijst Provincie Limburg 27-06-2022: bevestiging herstelwerkzaamheden N554 
 Provincie publiceert informatie zelf in het Klokje. Dorpsraad Meerlo zal deze t.z.t. publiceren 
op  social media.  
 
5.9  Toelichting vliegbasis de Peel 

Er is een uitnodiging uitgezet via gemeente Venray waar enkele dorpsraden uit gemeente 
Horst aan de Maas vragen hebben gesteld aan Monique Peeters. Michael Bouwmans van 
Gemeente Horst aan de Maas heeft alle dorpsraden een mail gestuurd om dit toe te lichten: 
In een raadinformatiebrief zijn de gemeenteraden meegenomen in het proces dat Defensie 
doorloopt om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit en de zorgen die wij hebben. De 
colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten hebben de 
staatssecretaris verzocht de gezamenlijke reactie te betrekken in de op te stellen 
milieueffectrapportage (MER). Wij blijven de raad actief informeren over volgende 
processtappen. 
Daarnaast zijn de gemeentelijke contactpersonen dorps- en wijkraden van bovengenoemde 
deelnemende gemeenten onlangs bij elkaar gebracht om ervoor te zorgen dat ook de dorps- 
en wijkraden betrokken worden bij het proces. Afgesproken is dat de grondgebied gemeenten 
(de gemeenten op wiens grondgebied de vliegbasis ligt) Venray en Gemert-Bakel het initiatief 
nemen. Vandaar ook dat de uitnodiging voor 6 juli vanuit Venray heeft plaatsgevonden. 

 
5.10 Nieuwsbrieven  

 VKKL / 15-06-2022: nieuwsbrief juni 2022. 

 Speeltuinwerk Limburg / 29-06-2022: nieuwsbrief juni 2022. 

 Trendsportal / 29-06-2022: nieuwsbrief juni 2022. 

 Natuur en milieufederatie / 30-06-2022: nieuwsbrief juni 2022. 
 

5 Aanschaf goaltjes 
Helaas zijn goaltjes van SV Meerlo niet meer in goede staat en te onveilig. Hans heeft offertes aangevraagd 
voor de aanschaf van 2 nieuwe goaltjes. Iedereen is akkoord met de aanschaf van 2 nieuwe en veilige 
goaltjes die lange tijd mee kunnen gaan. 

 Lonneke checkt de terugkoppeling van Monique Peeters i.v.m. richtlijnen / eisen vanuit 
de gemeente en stuurt deze door naar Hans. 

 Hans informeert bij de leverancier of deze goaltjes aan de juiste veiligheidseisen voldoen 
en wat de richtlijnen zijn voor het periodiek keuren van deze goaltjes. 

 Hans en Ben koppelen aan fanfare terug dat ze goaltjes op kunnen halen voor oud ijzer. 
 

6 Rondje dorpsagenda 
Hans plaatst een oproep op FB als er iets op de planning staat, dat men dit kan melden zodat we dit 
kunnen publiceren en in de agenda kunnen plaatsen.  Lonneke zal dit bericht ook plaatsen in ’t Klokje. 
Wat staat er op de agenda? 
- Sint Maarten / eigenlijk11-11-2022 echter dit gaan we verplaatsen naar 04-11-2022. 
- Popquiz / 9-11-2022. 

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

Inwoner 
We ontvangen complimenten van meneer van onze inspanningen. Meneer vraagt zich echter wel af of we 
voldoende worden gehoord door de gemeente? Het lijkt alsof dit onvoldoende is vanuit de gemeente.  
Dit klopt enerzijds wel, anderzijds kunnen we wel goed terecht bij onze contactpersoon. De gemeente 
kampt zelf ook wel met personeelstekort en we hebben wat wisselingen gehad binnen onze 
contactpersonen. Echter is de overdracht steeds goed verlopen en vervolgens opgepakt. 
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Inwoner 
- Stand van zaken gemeenschapshuis Meerlo? 

Binnen korte tijd volgt er een bericht in ’t Klokje en op social media. 
- Stand van zaken Huize Nab? 

Serge is gebeld door de eigenaar. De eigenaar had diverse geruchten gehoord over de plannen van 
Huize Nab. Dorpsraad Meerlo is uitgenodigd voor een toelichting door de eigenaar. Sergen en/of Anke 
maken een afspraak. 

- Bewegwijzering rotondes Wanssum niet goed. 
Deze staan er wel, maar het probleem is dat chauffeurs weten dat ze binnendoor kunnen 
Vanaf 1 september overdracht N554 naar gemeente en dus ook financiën voor onderhoud.   

- Fietspad van Holstraat naar Meerlo (Peelen Jan) slechte staat. 
Hoort nu bij Provincie en hoort straks vanaf 1 september bij de overname. Dit worden 
aandachtspunten voor onderhoud vanaf overname door gemeente. 

- Holstraat wordt vaak afval gedumpt. 
Meerdere malen signalen doorgegeven aan gemeente Horst aan de Maas. Advies aan meneer gegeven 
om zelf ook de Buitenbeter app te gebruiken. 

- Plantsoen Julianastraat veel overlast hondenpoep 
Nu maar 2 keer per jaar gemaaid i.v.m. biodiversiteit. Planning kan gemeente niet aangeven. Advies 
wederom aan meneer om Buiten Beter app te gebruiken. 

- Bergsboslaan  
Als je wildrooster gepasseerd bent, is het dan nog gemeente grond. Wat als er iets gebeurt? Dit is 
natuurgebied geworden. Er staan borden met ‘spelregels’ waar ook gewezen wordt op eigen risico. 

 
Johan 
‘t Brugeind 
Plan besproken door welstandscommissie. 1 v.d. plannen vinden ze kansrijk.  
 
Henk 
N554 
Herstelwerkzaamheden Tienray nog niet lang niet klaar. Verwachting nog wel langere tijd duren. 
De werkgroep heeft een brief gestuurd  n.a.v. bericht in Peel en Maas gemeenteraad Venray en Provincie 
geen landbouwverkeer meer door Wanssum, waardoor de verwachting is dat daardoor weer meer verkeer 
over N554 in Meerlo en Tienray komt.  
 
Lonneke 
Overlast hondenpoep 
Mail Vera van Huet gemeente Horst aan de Maas op 24-05-2022 mail gestuurd over Toezicht & 
Handhaving en Prullenbakken. 
Vervolgens in bijzijn van Monique Peeters tijdens vergadering Dorpsraad uitgebreid besproken. 
Op basis daar van heeft Vera nog de volgende terugkoppeling gestuurd: 
Van Monique kreeg ik de volgende vragen en opmerkingen terug: 
1. Bij welk afval horen gevulde hondenpoepzakjes als je thuis bent? 
2. Bij welk afval horen gevulde hondenpoepzakjes als je buiten aan de wandel bent? 
3. Er zijn te weinig prullenbakken in Meerlo 
4. Hondenbezitters weten niet of te weinig waar hondenpoepzakjes thuishoren. Daarom de tip om hier 

nog eens over te communiceren. 
5. In de groenstrook aan de Julianastraat in Meerlo ligt erg veel hondenpoep. 

Misschien dat handhaving hier extra aandacht aan kunnen geven als ze op route zijn. 
  
 Ik wil de vragen en opmerkingen graag beantwoorden; 

1. Gevulde hondenpoepzakjes horen bij het restafval, zowel thuis als op het moment dat je aan de wandel 
bent. 

2. Onder het wandelen kunnen gevulde hondenpoepzakjes in iedere openbare prullenbak, ze zijn allemaal 
voor restafval bedoeld. 

3. Te weinig prullenbakken is bekend, deze vraag heb ik op 24 mei beantwoord. 
Volgende week volgt het eerste overleg. Dit ter voorbereiding voor een plan gemeente breed. 
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4. Communicatieplan rondom de regels voor hondenbezitters uitgezet.  
5. Ik heb de meldingen erbij gezocht van 01-01-2021 t/m 31-05-2022. Hierbij zaten in dat anderhalf jaar 7 

meldingen over hondenpoep in Meerlo. 
1 x De Fazant / 2 x Hofstraat / 1 x Irenestraat / 1 x Julianastraat / 1 x Pilmus / 1 x Stendert 
Deze locaties hebben we nu voorgenomen om te controleren. De Julianastraat zit hier dus ook bij. 

 
Zowel in ’t Klokje als op sociale media extra bericht geplaatst met bovenstaande informatie. 

 
Anke 
AED 
Normaliter vindt plaats in september. Anke informeert bij Angelique. 
 
Tijdelijke stop als voorzitter 
Tijdens zwangerschapsverlof legt Anke haar taken even neer. Anke wil Angelique vragen om tijdelijk haar 
taken over te nemen. 
 

8 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 2 augustus 2022 om 20. 00 uur in 
café Oud Meerlo. Gaat deze door i.v.m. vakantieperiode? We bekijken dit op het laatste moment. Lonneke 
koppelt dan terug of er belangrijke zaken zijn die besproken moeten worden. 
 
 


