
Dorpshuis Meerlo
woensdag 21 september 2022

19:30 uur



Programma
• Welkom
• Terugkoppeling proces
• Leden van de werkgroep
• Doel
• Onderzoek (tot nu toe)
• Inventarisatie verenigingen
• Matrix accommodaties
• Voorkeurslocatie Dorpshuis Meerlo
• Bevindingen Gemeente 
• Hoe nu verder?



Terugkoppeling proces

ONDERZOEK 
SPIRATO

ONDERZOEK 
SPECTRUM

VISIE & 
AMBITIE

DOEL VAN DE 
AVOND



Leden van de werkgroep
Regiegroep / Procesbewaking / communicatie: Groep vastgoed & gebouwen:

• Anke Voesten (dorpsraad) Erik Wijnhoven

• Serge Coenders (dorpsraad) Piet Wagemans

• Dave Snellen Johan Coenders

• Erik van Leuken

Groep organisatie MFA: Groep Exploitatie:

• Paul Peters Leo Beterams

• Paul Hermans Jan Joore

• Heidi Disveld Wilbert Coenders

• Fiana Smits



Doel

Borgen van 
leefbaarheid en 
de toekomst van 

het dorp



Onderzoek (tot nu toe)

Eigendom of huurconstructie?



Inventarisatie
verenigingen



Matrix accommodaties 
• Brainstormsessie over mogelijke locaties
• Locaties om diverse redenen afgevallen

• Locatie ‘kasteel’ – ligt niet centraal, monument, particulier eigendom
• Locatie ‘brandweer’ – ligt niet centraler dan bijvoorbeeld De Speulplats, niet beschikbaar
• Locatie ‘speelterrein’ – ruimte beperkt, gaat ten kosten van groen en speelvoorziening
• Locatie ‘oude MAVO’ – ligt niet centraler dan bijvoorbeeld De Speulplats, particulier 

eigendom
• Locatie ‘parkeerplaats Oud Meerlo’ – ruimte beperkt, plan dorpsraad toekomstig inrichten als 

dorpsplein
• Locatie ‘Brugeind” – plannen voor realisatie appartementen, particulier eigendom

• Locaties verder analyseren
• Kerk
• De Speulplats
• ‘t Tumpke



Matrix 
accommodatie



Matrix 
accommodatie



Matrix 
accommodatie



Schetsen ‘t Tumpke & De Speulplats





Schetsen ‘t Tumpke & De Speulplats





Schetsen ‘t Tumpke & De Speulplats





Wat is uw voorkeur?
Uw mening telt!
• Welke locatie heeft uw voorkeur?
• Welke gedachten roept het verhaal bij u op?

Wij vragen u om uw voorkeurslocatie en feedback
in te vullen op het formulier en deze in te leveren.



Bevindingen 
Gemeente

Kerk

De Speulplats

‘t Tumpke



Hoe nu 
verder?

Informeren van verenigingen en inwoners

Luisteren naar de input van verenigingen en inwoners

Terugkoppeling van de input aan de Wethouder

GO ontvangen voor verder onderzoeken van de 
voorkeurslocatie

AAN DE SLAG met de volgende FASE!!
• Beheersvorm
• Activiteiten & exploitatie
• Financiële haalbaarheid
• Ontwerpen



Bedankt 
voor jullie 

komst!
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