
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    dinsdag 7 juni 2022 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Anke Voesten 
Notulist:   Serge Coenders 
Aanwezig: Ben Heijligers, Christien Jilesen, Angelique Custers-van Dijck, Hans Sijbers, Johan 

Coenders, Henk Ulder en Jurgen Wijnbergen 
 Gasten:  
 Monique Peeters (contactpersoon gemeente Horst a/d Maas) 
Afgemeld:  Jurgen Wijnbergen en Lonneke Snellen 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

- Martin Janssen heeft de Dorpsraad een 1000 Watt spot en bij behorende kabel geschonken (St 
Maarten). Deze wordt opgeslagen plekje bij Ben Heijligers. 

 
3. Vaststellen notulen vergadering 5 april 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Vaststellen actielijst 
- De goaltjes worden deze of komende week verplaatst door Jurgen en Hans.  
- Het struinpad bij de dijk aan de Pluisbergweg wordt door Robert Custers voorzien van een touw 

om het beklimmen en afdalen te vergemakkelijken. 
 

5. Ingekomen stukken    
   
 5.1.  Mail inwoner Meerlo / 11-05-2022: aanschaf AED 
  Meneer wil AED aanschaffen die ook openbaar gebruikt kan worden. Angelique heeft meneer
  door verwezen naar hartslag.nu 
   
 5.2 Mail Provincie Limburg / 05-2022L: status N554 en N556 
  Principeovereenkomst tussen Provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas. 
  Momenteel wordt intentieovereenkomst uitgewerkt. 
  Streven N554 overdracht per 01-09-2022. De voorwaarden hiervoor zijn: een goede staat 
  van onderhoud bij overdracht en een geldbedrag om de N554 te onderhouden en   
  desgewenst her in te richten. Daarnaast betaalt de provincie een gewenningsbijdrage  
  aan de gemeente voor het dagelijkse onderhoud voor de komende 10 jaren na  
  overdracht. De gewenningsbijdrage is een bedrag vanuit de provincie aan de   
  gemeente om ruimte te geven aan de gemeente om het dagdagelijkse beheer en  
  onderhoud in de gemeentelijke processen te laten “ingroeien”. Nadat de   
  intentieovereenkomst is getekend, kan de  provincie een onderhouds- en   
  eigendomsoverdracht-document opstellen, zodat de gemeente Horst aan de Maas formeel op 
  1 september 2022 eigenaar van de weg wordt. Vanaf 1 september 2022 treft de gemeente 
  voorbereidingen om tot een ontwerp c.q. een bestek te komen om de uitvoering in 2023 te 

  laten plaats vinden. De gemeente betrekt de dorpsraden/werkgroep bij de voorbereiding 
  voor het ontwerp c.q. bestek. 
 
 5.3 Mail Ton van Heijst Provincie Limburg / 19-05-2022: herstelwerkzaamheden N554 
  Dhr. Van Heijst geeft aan dat Provincie Limburg voor de overname van N554 nog  
  herstelwerkzaamheden moet verrichten van het asfalt. 
  Dit hebben ze al gepland vanuit de Provincie en dit zal (hoogst waarschijnlijk) op zondag 24 
  juli 2022 zijn. Deze datum is voor 90% zeker. 
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  Men start om 06.00 uur. De weg zal dan afgesloten worden. Het doel van de Provincie is om 
  dit snel maar vooral veilig uit te voeren. Ze hopen (en verwachten) dat dit in 1 dag afgerond 
  kan worden.  
  Nadat Lonneke alternatieven heeft doorgegeven op de lokale omleiding, heeft hij  
  teruggekoppeld dat bij de afrit A73 borden plaatsen met een adviesroute via de A73/N270 en 
  in Wanssum wordt verwezen naar deze wegen. De lokale omleiding blijft helaas wel  
  gehandhaafd. 
  2 weken voorafgaande aan de werkzaamheden worden informatieborden geplaatst  
  waarop aangegeven wordt dat er op 24 juli  werkzaamheden zijn met verkeershinder zodat de 
  weggebruiker een andere route kan kiezen. 
  Als de datum definitief vast gesteld is, ontvangt Lonneke per mail de berichtgeving met het 
  verzoek  om deze op de Social media te plaatsen. De Provincie zorgt zelf voor berichtgeving in 
  het Klokje. 
 
 5.4 Mail inwoner Meerlo / 22-05-2022: Kroon put Sint Goar kapel 
  Kosten doorgegeven. 
 

5.5 Mail eigenaar pand Oude Rabobank / 02-06-2022: Verbouwing pand Beatrixstraat 9  
 Plan om hier 2 (huur) appartementen van te maken. 
 
5.6  Nieuwe uitnodiging Synthese / 03-06-2022: Thema: Hoe vind je talenten in je eigen wijk, 

buurt of dorp. Datum verplaatst van mei 2022 naar 15-06-2022.  
 
5.7  Nieuwsbrieven  

 Speeltuinwerk Limburg / 11-05-2022: nieuwsbrief mei 2022. 

 VKKL / 18-05-2022: nieuwsbrief mei 2022. 

 VKKL / 24-05-2022: inspiratiefestijn VKKL Sop 02-07-2022 

 Natuur en Milieufederatie Limburg / 25-05-2022: nieuwsbrief mei 2022. 
 

5 Kennismaking 
Monique Peeters stelt zich kort voor. Zij is onlangs intern overgestapt naar het team Samenleving en is  
contactpersoon voor zaken m.b.t. de gemeente. Zij neemt het takenpakket van Michael Verheijen en 
Gertie Peters over. 
 

6 Rondje dorpsagenda 
- 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 

Lonneke 
Evaluatie kermis. 
Op 20-05-2022 heeft Ilse Hagens (gemeente Horst aan de Maas) telefonisch contact met mij opgenomen. 
Ze begrijpt de zorgen vanuit Meerlo. Aan het einde van het jaar wordt de samenwerking met Buro de 
Kermisgids geëvalueerd. Ilse benadrukt dat het steeds lastiger wordt om kermissen op de kleine dorpen te 
organiseren. Wat betreft de kermis in Meerlo hiervoor is de vergunning verleend. Deze is ook naar de 
toezichthouders gemaild.  
Enkele punten van aandacht: 

- Attracties en prijzen (€5,- voor trampoline! Is te fors in een dorp als Meerlo) 
- Eén van de exploitanten heeft zelf een collega benaderd om een lege plek op te vullen (dit moet 

niet nodig zijn). 
- Geen prullenbakken op het terrein 
- Aggregaat dat dienst weigert op zondagmiddag 
- Geen/ te laat communicatie vanuit de gemeente dat Buro de Kemisgids de organisatie van de 

kermissen in de gemeente op zich gaat nemen. 
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- Waarom i.p.v. inschrijven niet op oude manier georganiseerd?. Te weten: exploitanten die op  
grotere, lucratievere kermissen in de gemeente staan hebben de verplichting om ook in de kleine 
kerkdorpen aanwezig te zijn. Gemeente belooft beterschap en zal deze punten tijdens de 
evaluatie met de Kermisgids meenemen. Men onderkent dat er onderling ad-hoc gesteggel is over 
verplichtingen en dat de gemaakte afspraken aangescherpt moeten worden. Tip van Dorpsraad 
naar gemeente, wacht de eindevaluatie niet af maar plan op korte termijn een tussenevaluatie 
waardoor andere dorpen dit scenario bespaard wordt. Het beeld bij de inwoners is nl dat de 
gemeente de kermissen organiseert en dit leidt tot imagoschade. 

- I.v.m. de hoge prijzen voor de attracties hebben de activiteiten van de dorpsraad ter promotie van 
de kermis tot hogere kosten geleid dan voorgaan de jaren.  

- Complimenten aan de jongeren van OJC Merlin voor de organisatie van het tentfeest. 
Punten voor aandacht OJC Merlin: 

 Kop van haringen van de tent voorzien van beschermlaag. 

 Ticketverkoop ook kenbaar maken op poster (niet enkel op social media te 
communiceren).  

 Is er een mogelijkheid om zaterdagmiddag de bar te openen? o.a. met koffie. 

 Programma communiceren met de buurtbewoners. 
- Wellicht is het een idee als de Dorpsraad het zondag programma (tot 18.00 uur) voor haar 

rekening neemt. Het betreft dan de kermismis, dorpsbrunch (enkele alternatieve manier van 
organiseren zijn aangestipt) en het vroege middag programma voor families. Opnemen in 
actielijst. 

 
Huize Nab 
Op 24-05-2022 heeft Stephan Berendsen gemeente Horst aan de Maas telefonisch contact met Lonneke 
opgenomen om proces rondom Huize Nab toe te lichten. 
 
Overlast hondenpoep 
Mail Vera van Huet gemeente Horst aan de Maas / 24-05-2022: overlast hondenpoep 
- Toezicht & Handhaving 
Hondenbezitters zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en er werd niet op gehandhaafd. 
Vorige week zijn we gestart met communicatie richting hondenbezitters. Ze betalen immers geen 
hondenbelasting, maar er gelden wél regels. Dit bericht (via diverse kanalen) wordt versterkt door de inzet 
van Toezicht en Handhaving. Er zal de komende maanden intensief gecontroleerd worden en waar nodig 
een waarschuwing of boete worden uitgeschreven. 
Laat mij gerust weten waar veel overlast is, dan kan ik Toezicht & Handhaving daar gericht naartoe sturen. 
Hotspot v.w.b. overlast is de groenstrook aan de Julianastraat en de div looppaden in het buitengebied. 
Vraag van Dorpsraad aan gemeente: hebben jullie zicht op de werking van de BuitenBeter-app?  
Neen, wij gaan data hierover opvragen. 
 
- Prullenbakken 
Ons prullenbakkenbeleid laat het niet toe om extra prullenbakken te plaatsen. 
Het aantal prullenbakken mag mijns inziens ook niet het excuus zijn. Je ruimt het gewoon op. In een 
andere prullenbak of thuis bij het restafval. Er zijn helaas voorbeelden genoeg waar men de hond vóór de 
prullenbak zijn behoefte laat doen en niet opruimt… 
In juni volgt een 1

ste
 overleg om het huidige prullenbakkenbeleid tegen het licht te houden, wat zijn de 

criteria en wat is de behoefte. Daarna zullen we vervolgstappen zetten. 
Een prullenbak is snel geplaatst, maar er moet ook (financiële) ruimte zijn om de prullenbakken te ledigen. 
Dit zullen we allemaal meenemen in het nieuwe plan. 
Collega’s van Vera informeren bij welk afval hondenpoep gedeponeerd mag worden. Dit zou nl niet bij het 
GFT mogen. 
 
Johan 
De Ijsvogel 

- 4 seniorenwoning aan de Ijsvogel gaan alle 4 verhuurd worden. Middelste 2 door aannemer Rob 
Claessen, buitenste 2 door externe investeerder. 

- Signalen van aannemers dat de gemeente traag reageert op voorstellen/aanvragen van hun zijde. 
Monique pakt deze intern op. 
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Anke 
Accommodatiebeleid 
Update accommodatie beleid. Onlangs heeft een interactieve werksessie, naar Lagerhuis idee, plaats 
gevonden met leden van de werkgroep. De werkgroep is bezig een presentatie voor te bereiden waarin 
toegewerkt wordt naar de meeste geschikte locatie voor een MFA op basis van de gegevens die nu bekend 
zijn. Deze presentatie zal 29 juni 2022 op het gemeentehuis gepresenteerd worden waarna meteen de 
mogelijkheden dan wel onmogelijkheden besproken kunnen worden. Dezelfde presentatie zal dan aan de 
deelnemende partijen gepresenteerd worden. Na de zomer zal het plan aan de inwoners gepresenteerd 
gaan worden. 
 
Angelique 
Sproeischema 
Sproeischema is gewijzigd. Henk en Ben voorzien de bloemen overdag van water. 
  

8 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is op dinsdag 5 juli 2022 om 20. 00 uur in café 
Oud Meerlo.  
 
 


