
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    1 november 2022 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter:  Angelique Custers-van Dijck 
Notulist:   Lonneke Snellen 
Aanwezig: Ben Heijligers, Christien Jilesen, Hans Sijbers, Johan Coenders, Henk Ulder, en Jurgen 

Wijnbergen en Serge Coenders 
Afgemeld: Anke Voesten 
Gasten: 4 bewoners uit Meerlo 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

Guus geboren 
Op 06-10-2022 is Guus Koppes geboren! 
 
Diverse mededelingen vanuit bewoners uit Meerlo: 
 
2.1 Welkomsborden 
 Welkomsborden zien er niet goed uit. 

 Dit wordt mee genomen met herinrichting N554. Als blijkt dat te lang gaat duren, dan neemt 
Dorpsraad Meerlo in heroverweging. 

 
2.2 Plantenbakken 
 Compliment aan Dorpsraad Meerlo dat ze dit jaarlijks zo mooi verzorgen. Echter zijn de planten in de 
 bakken dor.  

 Deze worden binnen korte tijd weg gehaald. 
 
2.3 Communicatie dorpsraad 
 Maak de communicatie meer uitnodigend.  

 Hier gaan we mee aan de slag. 
 

2.4  Stand van zaken N554 
 Wat is de stand van zaken? Bomen langs de Hoofdstraat zijn slecht onderhouden. Komt de kwaliteit 
 van de tuinen niet ten goede. In 2015 heeft HadM aangegeven dat hier iets mee moet gebeuren.  

 Zoals eerder aangegeven is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de provincie 
Limburg over de overdracht van de provinciale weg N554.  
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de intentieverklaring voor overname, het is nog in 
behandeling van de juristen van de provincie en op hoofdlijnen gereed en akkoord. Volgens 
eerdere berichten zou feitelijke overdracht op 1 september 2022 plaatsvinden. De realiteit is dat 
het opstellen en de uitwerking van de eigendomsoverdracht met onderhoudsovereenkomst meer 
tijd kost, mede gelet op het nog te volgen bestuurlijke traject. Zorgvuldigheid en kwaliteit zijn 
hierbij belangrijk, zodat ons dat in het verdere traject helpt om tot een goede overdracht te 
komen. Daarom is in overleg  gekeken naar een meer realistische overdracht datum van de N554. 
Die is nu op z’n vroegst 1 februari 2023 en wordt zo ook opgenomen in de intentieverklaring. Dit 
wil niet zeggen dat er op de achtergrond geen andere zaken worden opgepakt, zo is er overleg 
over de huidige staat van onderhoud, om de onderhoudstoestand van objecten, zoals bermen, 
bomen, lichtmasten en dergelijke gezamenlijk te bepalen, zodat de Provincie deze vóór 
overdracht op het gewenste onderhoudsniveau kan brengen.  

 
2.5 Website Meerlo.nu niet up-to-date 
 Veel informatie van ondernemers, verenigingen en overige informatie kloppen niet meer.  

 Helaas krijgen we deze informatie niet door van desbetreffende ondernemers en verenigingen. 
We gaan gaat hiermee aan de slag. 
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2.6 Groenbeheer Meerlo 
 Er heeft een kennismaking plaatsgevonden met groenbeheer gemeente HadM. Diverse zaken rondom 
 groenbeheer zijn besproken en deze worden aan gemeente HadM teruggekoppeld. 
 
2.7 Afzetting jeu de boules baan met Sint Maarten en Sinterklaas activiteit 

Graag het verzoek om hiermee rekening te houden zodat er geen mensen op de baan gaan lopen. 
  Sint Maarten werkgroep houdt hier rekening mee. Lonneke stuurt mailtje naar Sinterklaas comité 
ter informatie. 

 
3 Vaststellen notulen vergadering 6 september 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4 Vaststellen actielijst 
 

5 Ingekomen stukken    
   

5.1 Mail inwoner inzake Huize Nab / 16-09-2022 
Volgens de inwoner is er een brief door Dorpsraad Meerlo naar de gemeente gestuurd met vragen over 
Huize Nab. Deze brief heeft volgens de inwoner gevolgen gehad voor de houding van de gemeente richting 
Naoberzorg en Stg. Menszamen.  
Anke heeft op 20-09-2022 een reactie gestuurd dat er geen brief is verstuurd door Dorpsraad Meerlo. 
Dorpsraad Meerlo heeft geïnformeerd bij Michael Verheijen en Monique Peeters naar aanleiding van het 
krantenartikel in de Hallo. Anke heeft ook aangegeven dat we op 06-09-2022 bij zijn gepraat door de 
eigenaar van Huize Nab en Stg. Menszamen en hebben we een rondleiding gehad. 
 
5.2 Brief ABN Amro / 30-09-2022 
Wijziging gegevens rekening houders Serge en Anke opgenomen in officiële documenten. Anke en Serge 
hebben deze inmiddels ondertekend retour gestuurd. 
 
5.3 Mail Manon Smulders van Negen / 05-10-2022 
Informatieve mail om bij organisatie van evenementen ook te denken aan mensen waar het niet altijd 
vanzelfsprekend is om mee te doen (bijvoorbeeld Nieuwkomers, eenzaamheid, vervoer beperkingen, 
laaggeletterdheid, verslaving, financiële beperkingen, mentale uitdagingen, verstandelijke beperking, 
schade in veiligheid, hulpmiddel afhankelijk, auditieve en/of visuele beperkingen). 
 
5.4  Uitnodiging werkgevers mobiliteitsaanpak Trendsportal / 06-10-2022 
Bijeenkomst 31-10-2022 duurzame en gezonde mobiliteit voor werknemers. 
 
5.5  Mail Maaike Gubbels gemeente HadM / 07-10-2022 
Dorpsplannen wonen op 27-09-2022 door college B&W vastgesteld. De Dorpsplannen geven in combinatie 
met een goede wijkopbouw, de maatschappelijke uitdagingen van een specifieke locatie en de actuele 
marktsituatie richting aan woningprojecten. 
Lonneke heeft de bewoners die input hebben geleverd aan Dorpsplan Meerlo het plan doorgestuurd per 
mail.  Hans publiceert Dorpsplan op de website. Johan maakt een samenvatting van het plan en publiceert 
dit in het ’t Klokje met een QR code voor de online link voor het volledige plan.  
 
5.6  Mail Mark Palmer HadM / 11-10-2022 
Bericht dat dit najaar de platanen voor het oude gemeentehuis gesnoeid worden. 
 
5.7  Mail Monique Peeters HadM / 12-10-2022 
Agenda dorpsraden overleg 17-10-2022. 
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5.8  Mail Sinterklaas comité / 12-10-2022 
De baard van onze goedheiligman is na vele jaren aan vernieuwing toe. De investering voor een baard is 
fors. Zijn er mogelijkheden dat de dorpsraad een financiële bijdrage hierin kan leveren? 
De Sinterklaas comité heeft ook contact gezocht met Tienray om samen een baard aan te schaffen om zo 
gezamenlijk de kosten te dragen. Inmiddels heeft Tienray daar positief op gereageerd (win-win). Dit maakt 
dat de investering lager zal zijn. 

 
5.9  Mail Michael Verheijen HadM / 13-10-2022 
Nieuwe baan gevonden bij Antares (beleidsontwikkelaar leefbaarheid). 
 
5.10  Mail inwoner / 14-10-2022 
Dorpsraad Meerlo is geïnformeerd over een mail die de inwoner naar de gemeente heeft gestuurd.     
Strekking van de mail is dat het opruimen van hondenpoep in plastic afvalzakjes gedaan wordt en deze  
worden vervolgens gedeponeerd in de groene afvalbakjes of afvalbak op speelterrein. Verzoek voor het   
meer plaatsen van gele afvalbakken speciaal voor hondenpoep zakjes. 
 
5.11  Mail Monique Peeters HadM / 17-10-2022 
Prioriteitsgelden worden over gemaakt. 
  
5.12  Mail Elly Geurts HadM / 24-10-2022 
Elly heeft Lonneke gebeld met de vraag naar de bevindingen kermis Meerlo 2022.  Aangegeven dat dit ook   
al in een vergadering aan Monique Peeters is teruggekoppeld. Elly wil dit toch graag op de mail hebben.   
Lonneke heeft dit op 31-10-2022 per mail teruggekoppeld. 
 
5.13  Mail Rik Spreeuwenberg HadM / 26-10-2022 
Afgelopen week heb ik een brief en bijgevoegde tekening bezorgd bij de bewoners van de Julianastraat   
(nr’s 27 t/m 37 oneven, nr’s 30 t/m 42 even, Past. Janssenstraat 1 en 2 en De Cocq van Haeftenstraat 7). 
Dit ging over het omvormen van bestrating van de parkeerstrook langs de Julianastraat. Wat mij in zijn   
geheel niet bekend was, is dat er vorig jaar door jullie als dorpsraad al een peiling is gedaan onder de  
bewoners hoe zij dachten over deze omvorming. Inmiddels heb ik ook begrepen dat er toen grotendeels  
negatief is gereageerd op deze plannen en dat er door de gemeente is aangegeven hier geen verdere actie  
in te ondernemen. Was dit mij ook bekend geweest, had ik uiteraard geen brief en plan gedeeld met de 
bewoners. Ik begrijp dat dit voor onnodige onrust zorgt. Hopelijk krijgen jullie als dorpsraad hier niet teveel 
reacties op. Enkele bewoners hebben mij al benaderd en deze zal ik persoonlijk inlichten dat dit plan niet 
doorgaat. Excuus voor het ongemak en de onrust! Ik zoek uit waarom dit voortraject niet bij mij bekend 
was. Bij verdere vragen hoor ik het graag. 
  
5.14  Mail Hans Sillekens HadM / 28-10-2022 
Op 7 juli hebben jullie allen een mail ontvangen van Monique over de kerstbomen 2022. Inmiddels hebben  
we een 6-tal reacties ontvangen en geeft op een na iedereen aan dat men de kerstbomen graag tijdens de    
feestdagen in hun centrum zien staan. 
Hierop is besloten dat we op dezelfde voet verder gaan als voorheen met dien verstande dat de bomen op   
een aantal locaties, vanwege de veiligheid, niet meer zo groot worden. 
 
5.15  Mail Marlies Kusters HadM / 31-10-2022 
Eerder is er contact geweest met mijn collega Monique Peeters i.v.m. een animopeiling voor interesse in 
een bijeenkomst over energiebesparing en verduurzaming. 
Graag willen we bij jullie onder de aandacht brengen dat door de dorpsraad van Tienray een avond   
georganiseerd wordt over dit onderwerp. Dat is op 30 november aanstaande. Dorpsraad en inwoners van   
Meerlo zijn uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. 
Willen jullie deze avond bij de inwoners van Meerlo onder de aandacht brengen? 
Evt. kosten van een advertentie in het Meerlo’s Klokje kunnen bij ons ingediend worden. 
 Advies zelf advertentie plaatsen in ’t Klokje. Online bericht kunnen we delen op FB. 
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5.16  Nieuwsbrieven 
- VKKL: nieuwsbrief september 2022 / 12-09-2022. 
- Burgerkracht Limburg: nieuwsbrief september 2022 / 28-09-2022. 
- Speeltuinwerk Limburg: nieuwsbrief september 2022 / 28-09-2022 
- Natuur en milieufederatie: nieuwsbrief september 2022 / 30-09-2022  
- VKKL: nieuwsbrief oktober 2022 /02-10-2022 
- VKKL: nieuwsbrief over energiestress gemeenschapshuizen / 17-10-2022 
- VKKL: uitnodiging bustour herbestemde kerken in grensregio op 03-11-2022 
- Speeltuinwerk Limburg: nieuwsbrief oktober 2022 / 19-10-2022 
- Trendsportal mobiliteit en logistiek: nieuwsbrief oktober 2022 / 19-10-2022 

 
6 Sint Maarten 

Alles is geregeld. Op naar een mooi Sint Maarten feest. 
 

7 Accommodatiebeleid 
Diverse berichten op Social Media dat Speulplats als enige optie overblijft en hier € 10.000,- voor verder 
onderzoek beschikbaar wordt gesteld. Werkgroep wil eerst gesprek wethouder afwachten voordat hier 
commentaar op wordt gegeven. Daarnaast heeft op 30-09-2022 een inwoner op eigen initiatief college van 
B&W hierop schriftelijk een reactie gestuurd. 
 
Op 13-10-2022 heeft er een gesprek met wethouder plaatsgevonden. Ter voorbereiding heeft de 
werkgroep een uitgebreide brief gestuurd naar de wethouder. Terugkoppeling werkgroep over gesprek: 
Hoofddoel voor ons als werkgroep was om de locatie 't Tumpke terug op tafel te krijgen als mogelijke optie 
voor een MFA. 
Vanuit de werkgroep heeft Johan kort toegelicht, aan de hand van de presentatie die gegeven is op de 
beide informatie avonden, het afgelegde traject en de status tot nu toe. 
Daarna is er toegelicht waarom we de locatie 't Tumpke graag verder onderzoeken en waarom de 
benoemde argumenten in onze ogen geen belemmering hoeven te zijn voor deze locatie. Grootste 
(financiële) obstakel is het bergbezinkbasin wat aan de voorzijde van 't Tumpke ligt. Indien dit 
bergbezinkbasin verplaatst moet worden is het voor de Gemeente geen haalbare kaart. Echter ligt het 
bergbezinkbasin, volgens onze informatie, niet op de plek waar het MFA zou moeten komen en vormt dit 
dus geen belemmering. De Gemeente begrijpt waarom de voorkeur gaat naar "Alles op 1 locatie" en dat 
uitsluiten op voorhand niet de insteek is. Daarnaast begrijpt men ook dat de financiële haalbaarheid van de 
exploitatie makkelijker wordt als je het kunt combineren met het sportcafé. 
De Gemeente gaat nu uitzoeken waar het bergbezinkbasin exact ligt. Men komt hier op korte termijn bij 
ons op terug. 
Indien blijkt dat het bergbezinkbasin geen belemmering vormt krijgen wij een GO vanuit de Gemeente om 't 
Tumpke weer mee te nemen in ons haalbaarheidsonderzoek. De toezegging van de Gemeente van € 
10.000,- mag hier dan ook gebruikt worden en is in dat geval dan ook niet specifiek voor de Speulplats 
maar voor beide locaties. 
Om het goede contact met de Gemeente te behouden en niet voor verassingen te komen staan hebben we 
afgesproken elkaar gedurende het traject te blijven informeren. Vervolgens komt daar een GO of NO GO 
uit. Op deze manier kunnen we de positieve energie vasthouden en vertalen naar een mooi plan! 
 
Werkgroep komt 08-11-2022 weer bij elkaar.  
 

8 Rondje dorpsagenda 
- Sint-Maarten /  04-11-2022 
- Popquiz / 26-11-2022. 

 
9 W.v.t.t.k. rondvraag 

 
Diverse vragen van inwoners: 
 
9.1 Omroep HadM 
 Uitzendingen Omroep Horst aan de Maas. Serge geeft signalen door. 
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9.2 Paal dorpsverlichting Ovivo 
 Ovivo bestaat niet meer. Waarom paal niet verwijderd?  
  Deze zijn toen particulier gekocht en is door nieuwe bewoner mee over genomen en mag dus zelf 
 bepalen wat hiermee te doen. 
 
9.3 Berichtgeving Dorpsraad veel online 
 Veel berichten worden via socials online gepubliceerd. 
  Dorpsraad Meerlo geeft aan dat de meeste berichten via ’t Klokje en FB worden gepubliceerd 
 omdat niet iedereen meer ’t Klokje heeft. Ook over Hallo Horst aan de Maas hebben we de laatste tijd 
 veel signalen ontvangen dat deze niet meer altijd bezorgd wordt i.v.m. tekorten aan bezorgen. Hier is 
 Dorpsraad Meerlo ook achteraan gegaan. Gemeente HadM zal meer bekendmakingen  publiceren in ’t 
 Klokje, maar ook  kon men de Hallo bijvoorbeeld afhalen bij Jan Linders. 
 
Serge  
9.4 Kerstverlichting 
 De verlichting wordt beheerd door de oude Rabo gelden. Met deze prijzen gaat het wel erg snel. 
 Serge heeft elektro Kusters gebeld en mogelijkheden besproken, echter zijn deze minimaal. 
 Gaan nu aan als straatverlichting aangaat (ongeveer 17.00 uur) tot 00.00 uur. Wellicht uitzetten 22.00 
 uur? Dit gaan we proberen en over half jaar zullen we dit evalueren. 
 
Hans 
9.5 Goaltjes speelterrein 
 Deze worden binnen nu en een week geplaatst op speelterrein. 
 
Lonneke 
9.6 Abri’s 
 Lonneke heeft op 05-10-2022 samen met een inwoner een afspraak gehad met leerkrachten van 
 Megelsheim. De leerkrachten schrijven een plan uit (gekoppeld aan een Jeelo project in het voorjaar) 
 met als doel het oppimpen van de abri’s door de leerlingen van Megelsheim. Over een tijdje komen 
 we weer bij elkaar zodra Megelsheim meer informatie heeft over het Jeelo project.  
 

10 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De vergadering wordt gesloten. De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 6 december 2022 
om 20.00 uur in café Oud Meerlo. 


