
Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

 
Datum:    7 februari 2023 
Locatie:    café Oud Meerlo 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Voorzitter en notulist: Lonneke Snellen 
Aanwezig: Ben Heijligers, Christien Jilesen, Hans Sijbers, Henk Ulder, en Jurgen Wijnbergen.  
Afgemeld:  Angelique Custers-van Dijck, Johan Coenders, Anke Voesten, Serge Coenders 
Gasten: 2 bewoners uit Meerlo 
 

 
 
1. Welkom/ opening vergadering 
 
2. Mededelingen 

- De Leeuwerik is weer open. Ze gaan met de trottoirs beginnen. 
 
3. Vaststellen notulen vergadering 3 januari 2023  

De notulen zijn op 13 januari 2023 goedgekeurd, vastgesteld en gepubliceerd op de website van Meerlo. 
 

4. Vaststellen actielijst 
 

5. Ingekomen stukken    
   
5.1 Uitnodiging dialoogsessie IN / 13-01-2023 

Definitieve uitnodiging voor dialoogsessie IN! Horst aan de Maas op 28 februari 2023 locatie MFC  de 
Zwingel in Melderslo (aankondiging hadden we al eind december 2022 ontvangen). Leerlingen van Yuverta 
en Dendron collega hebben vragenlijsten ingevuld voor de monitor beschermende en risicofactoren GGD. 
Hiermee krijgt men inzicht hoe het met de jongeren gaat. 
Tijdstip 15.00 tot 17.30 uur, aanmelden tot 14-2-23. 
Lonneke zet dit bericht door naar OJC Merlin. 

 
5.2 Bericht bewoner Meerlo inzake goaltjes speelterrein / 15-01-2023 

Er zijn klachten binnen gekomen over de goaltjes op het speelterrein. We hebben uitgebreid met deze 
bewoner gesproken. Dorpsraad Meerlo gaat kijken naar mogelijke oplossingen en komt hier bij de 
bewoner op terug. 

 
5.3 AED 

Deze cursus staat gepland dinsdag 04-04-2023 om 19.00 uur.  
 

5.4 Nieuwsbrieven 
- VKKL: uitnodiging Oppe Koffie op 04-03-2023 (zorginitiatieven en verzekeringen) / 24-01-2023 
- VKKL: nieuwsbrief januari / 24-01-2023 

 
6 Kermis 2023 

Naar aanleiding van dorpsraden overleg van 17 oktober jl. heeft Dorpsraad Meerlo gevraagd wat de stand 
van zaken is rondom de kermissen in gemeente Horst aan de Maas (aangezien de kermis in Meerlo al in 
mei 2023 gepland staat). Helaas kan gemeente Horst aan de Maas nog niets terugkoppelen over de 
kermissen.  
Christien geeft aan dat OJC Merlin is ook al gestart met de organisatie voor de kermis. OJC Merlin staat er 
zeker voor open om de organisatie van de zondag uit handen te geven. Wellicht idee om een andere 
vereniging / bewoners hier invulling aan te geven om op deze wijze extraatje te verdienen? Dorpsraad 
doet oproep en kan zich melden voor vrijblijvende vergadering. Serge informeert rechtstreeks bij 
Verstappen of zij al meer weten. De Heilige missen blijven vanaf heden om 11.00 uur staat, dus al er weer 
een mis gepland wordt kunnen we met dit tijdstip rekening houden. 
 
 
 



Notulen vergadering Dorpsraad Meerlo 

 
 

7 Rondje dorpsagenda 
- Carnavalsprogramma 17 t/m 22 februari 2023 
- Merlinpop 8 en 9 april 2023 
- Gezamenlijke collecte 12 en 13 april 2023 
- Kermis vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2023 
- Sint-Maarten 10 november 2023 
- Carnaval 7 x 11 weekend van 24, 25 en 26 november 2023. 

 
8 W.v.t.t.k. rondvraag 

Bewoner Meerlo 
St. Goar 
Werkgroep Horst Landschap wil St. Goar terrein opknappen in najaar 2023. 
Hierbij willen ze een singel poten van de weg tot aan het St. Goar terrein. Ook zijn ze bezig om een 
strooiveld te maken. De grafheuvel wordt ook opgeknapt. 
Gemeente heeft hiervoor geld vrijgemaakt. Horster Landschap geeft ook cursussen, diverse landschappen 
worden belicht en ter afsluiting worden diverse plekken bekeken.   St. Goar kapel /terrein is hiervoor 
‘proef’ persoon. 
 
N554 
Wat is de stand van zaken? 
Als het goed is, miv 1-2-2023 overname gerealiseerd. Hiervoor gaat werkgroep informeren en informeren 
hoe nu verder? Wederom wordt er dan een update geplaatst in ’t Klokje. 
 
Lonneke 
Flexwoningen 
De buurt bewoners hebben een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat er nu ook een 2e locatie 
onderzocht is voor de flexwoningen. Op maandag 13-02-2023 vindt er weer een informatiebijeenkomst 
plaats. 

 
9 Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

De vergadering wordt gesloten. De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 7 maart 2023 om 
20.00 uur in café Oud Meerlo. 


