
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    6 september 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, Serge Coenders en Anke Voesten 
Gasten: 2 inwoners uit Meerlo 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

Infrastructuur Brugeind / Leeuwerik 
Op 26-9-22 staat er een inloopavond voor de omwonenden gepland in de Speulplatz.. 
 
Adreswijziging Dorpsraad 
Postadres vanaf heden bij Lonneke. 
Anke heeft dit ook  nagevraagd bij ABN Amro. Hiervoor moet een en ander geregeld worden. Zodra 
Lonneke post ontvangt, pakt Anke dit met Serge op. 

 
3. Vaststellen notulen vergadering 5 juli 2022  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Vaststellen actielijst 
 

5. Ingekomen stukken    
   
5.1 Mail Monique Peeters: kerstbomen / 07-07-2022  

Aantal vragen gesteld door HadM over de jaarlijkse kerstbomen die in gemeente Horst aan de Maas 
worden geplaatst: 
- Is het, in het kader van duurzaamheid en klimaat, nog te verantwoorden dat er bomen gekapt worden 

en deze vervolgens drie/vierweken in de kernen staan; 
- Vraag is, of een beperkt opgetuigde boom opvalt tussen de andere kerst-/feestverlichting, die ook 

aangebracht wordt; 
- Verder heeft het afknappen van de grote kerstboom in het centrum van Horst vorig jaar voor een 

dermate onveilige situatie gezorgd, dat hele grote bomen niet meer geplaatst gaan worden. 
 Meerlo wil graag die ene boom behouden. In kader van duurzaamheid eventueel suggestie om 

bijvoorbeeld kerstverlichting tot bijvoorbeeld 00.00 uur aanlaten. Lonneke koppelt dit terug. 
 

5.2 Mail Monique Peeters: notulen dorpsradenoverleg juni ‘22 / 07-07-2022 
Doorgestuurd naar alle leden van de Dorpsraad. 
 

5.3 Mail inwoner: situatie Hoofdstraat / 10-07-2022 
Inwoner mailt zijn grote zorgen met diverse voorbeelden. 
 Lonneke heeft een reactie gestuurd. 

  
5.4 Mail Lonneke Hillen gemeente Horst ad Maas: deelname werkgroep flexwoningen Meerlo / 18-07-2022 

Vraag of iemand van Dorpsraad Meerlo deel wil nemen. 
 Angelique wil bijeenkomsten bijwonen, echter geen ‘actieve’ rol werkgroep. Lonneke koppelt dit terug. 
 

5.5 Mail Michael Verheijen inzake Subsidiekader / 16-08-2022 
Concept subsidiekader en subsidieregelingen. Deze heeft inmiddels ook iedereen per mail ontvangen. 
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5.6 Mail Monique Peeters inzake behoeftepeiling informatie over de energietransitie / 17-08-2022 
Peilen of er nog meer dorpsraden, dorpsplatforms en wijkcomiteés zijn, die interesse hebben in informatie 
bijeenkomst. Sjoerd Teeuwen (beleidsmedewerker Energietransitie) informeert jullie graag, wat hier -op 
grote lijnen- voor woningeigenaren bij komt kijken om “aardgasvrij-gereed” te worden. Ook wordt de rol 
van de gemeente toegelicht. 
 Lonneke stuurt een terugkoppeling dat het wellicht een idee is om dit kenbaar te maken in ‘t 

dorpsblad om de animo te peilen. 
 
5.7 Mail Paul Geurts HadM inzake toelichting arbeidsmigratie / 17-08-2022 

Uitnodiging voor openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto “Wonen, werken, 
leefbaar(heid) in Horst aan de Maas”. De informatieavond wordt georganiseerd door de  Werkgroep 
Huisvesting Arbeidsmigranten samen met de SP Horst aan de Maas. De bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van voetbalclub Sparta aan de Luttelseweg 26 in Sevenum. 

 
5.8 Mail Manon Smulders (Negen – JOGG Regisseur HadM) / 29-08-2022 

Informatieve mail over Be-Inspired: aantal initiatieven die zijn ontstaan binnen Horst aan de Maas door 
commerciële aanbieders. Initiatieven kunnen altijd aangemeld worden bij Manon. 
 

5.9  Mail inwoner Meerlo / 01-09-2022 
Entree dorp: 
De welkomsborden zien er niet meer goed onderhouden uit en is geen reclame voor het dorp. 
 De borden beheren de verenigingen zelf. De palen worden door de Dorpsraad beheerd. Gemeente is 

hier eigenaar van. Tip Johan: wellicht meenemen als gemeente aan de slag gaat met herinrichting 
N554. Dit zetten we op actielijst en Johan legt voor aan de werkgroep. 

Bloembakken 
Een compliment is op z’n plaats voor zijn de bloembakken aan de lantaarnpalen. Keurig verzorgd en mooie 
bloemen, ondanks de droogte. Chapeau! 
 Dank je wel. 
Abri’s: 
Ook de abri’s zijn slecht onderhouden.   
 Basisschool staat open om dit als project op te pakken. Dorpsraad kan eventueel producten faciliteren. 

Aandachtspunt is drukte aan de Hoofdstraat. Lonneke pakt dit op met meester Jules en Ron. 
  

5.10  Nieuwsbrieven 
- Burgerkracht Limburg: nieuwsbrief juli 2022 / 07-07-2022. 
- Natuur en milieufederatie: nieuwsbrief juli 022 / 21-07-2022. 
- VKKL: nieuwsbrief augustus 2022 / 05-08-2022. 
- Speeltuinwerk Limburg: nieuwsbrief augustus 2022 / 23-08-2022. 
- Burgerkracht Limburg: nieuwsbrief augustus / 26-08-2022. 
- Kern met Pit: aanmelding / 01-09-2022. 
- World Clean Up Day / 17-09-2022  
 

6 Rondje dorpsagenda 
- Sint-Maarten /  04-11-2022. 
- Popquiz / 9-11-2022. 

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

 
Gastspreker 
Notulen website 
Deze ontbreken op website. Deze worden bijgewerkt. Excuses. 
 
Activiteiten KBO 
Activiteiten KBO staan niet vermeld op de website. 
Deze kunnen aangeleverd worden bij Hans, dan kan hij dit op de website van Meerlo plaatsen. 
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Christien Jilesen 
Gesprek toekomst kerk 
Een tijd geleden heeft Truus in ’t Zandt een gesprek gevraagd bij Dorpsraad Meerlo. Wat is hier de status 
van? Henk geeft aan nog niets te hebben vernomen ivm overleg federatie. We zitten dit wederom op de 
actielijst als herinnering. 
 
Ben Heijligers 
Beheer en onderhoud Oude Maasarm 
Ben is aangesproken door een bewoner. Deze geeft aan dat de Oude Maasarm er niet goed bij ligt (beheer 
en onderhoud). Advies is om deze signalen door te zetten naar de Provincie. 
 
Serge Coenders 
Sint-Maarten 
Werkgroep gaat weer een start maken met de organisatie van Sint-Maarten. 

 
Anke 
Update accommodatiebeleid 
- 20-9-22 bijeenkomst verenigingen  
- 21-9-22 bijeenkomst inwoners 
 
Angelique 
AED cursus 
Doorschuiven april 2023. 
 
Hans 
Goaltjes speelterrein 
Van 2 leveranciers offertes ontvangen. Geen jaarlijkse keuring nodig (zoals bijvoorbeeld bij speeltoestellen) 
Leverancier België levert totaal pakket. Hans bestelt de goaltjes. Fanfare wil oude goaltjes wel hebben voor 
oud ijzer. Ben regelt kar en brengt deze met Hans weg. 
 
Lonneke 
Publicaties gemeente horst ad Maas in het Klokje 
Mail HadM 06-07-2022: 
Vanaf vandaag zal ik daarom ook de wekelijks bekendmakingen toevoegen aan de mail naar de 
dorpsbladen. Het is dan aan de dorpsbladen zelf wat ze hieruit publiceren. 
 
Overlast hondenpoep 
Mail HadM stand van zaken / 12-07-2022 
We maken een nieuw beleid ten aanzien van prullenbakken en honden(toiletten). 
Hiervoor hebben we een eerste overleg gehad wat de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden zijn. 
Dit gaan we de komende tijd verder uitwerken. Uiteindelijk zal dit ook goedgekeurd moeten worden 
voordat we hiermee aan de slag kunnen. Alle prullenbakken en hondentoiletten worden nu gecontroleerd 
en fysiek in kaart gebracht. 
Dat geeft ons een goede basis voor de verdere uitwerking.  
 
Aanvullende toelichting Dorpsplan Wonen 
Dorpsraad Meerlo op 27-04-2022 aanvullende vragen gesteld op het Dorpsplan. Hierop hebben we op 21-
07-2022 de antwoorden ontvangen en reactie gegeven. Vervolgens is het Dorpsplan Wonen op 27-07-2022 
voorgelegd aan het College. 
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Flexwoningen 
Mail Lonneke Hillen gemeente Horst aan de Maas / 19-07-2022 
Toelichting vervolgprocedure en antwoorden op aanvullende vragen die we als Dorpsraad hebben gesteld: 
- Wat is de definitie van lokaal (als ze het hebben over mogelijke bewoners)? Is dat afkomstig / 

momenteel woonachtig in de gemeente Horst a.d. Maas? 
Inwoners uit Meerlo of uit de directe omgeving van Meerlo 
 

- Welke woningstichting(en) is/zijn aangeschreven?  
 We zijn in gesprek in gesprek met Wonen Limburg en Woonwenz. 
 

- Wat is de status van hun medewerking. Zijn hier al toezeggingen in? 
 We voeren constructieve gesprekken, maar definitieve toezeggingen is het nog te vroeg gezien de  status waarin het plan zich nu 
 bevindt. 
 

- Hoe gaan de flexwoningen eruit zien? 
 Dat weten we nog niet. Belangrijk is dat het gaat om kwalitatieve flexwoningen met een passende uitstraling. 

   
8 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

De vergadering wordt gesloten. De volgende vergadering is besloten ivm ons jaarlijks etentje. Dit staat 
gepland op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.00 uur in café Oud Meerlo.  


