
Vergadering van: 1 december 2015
Locatie: Café Oud Meerlo
Voorzitter: Henk Ulder
Notulen: Anke Voesten
Aanvang: 19:30 uur

Aanwezig: Angelique Custers- van Dijck, Christien Jilesen, Ben Heijligers, Hans Sijbers, Jürgen 
Wijnbergen, Johan Coenders, Serge Coenders

Later: Anke Voesten

Agenda:
1. Haalbaarheidsonderzoek NZP
2. Welkom/ opening vergadering 
3. AZC
4. Vaststellen notulen vergadering oktober/november

4.1. Vaststellen actielijst oktober/november
4.2.  Ingekomen stukken

5. Evaluatie Sint- Maarten 2015
6. Brigadiers
7. Gebiedsvisie Maasdal
8. Accommodatiebeleid
9. W.v.t.t.k./ rondvraag
10. Sluiting vergadering  en vaststellen volgende vergadering

1.  Haalbaarheidsonderzoek NZP
Henk stuurt een reactie naar Leo Beterhams betreft het haalbaarheidsonderzoek.

2. Welkom/ opening vergadering
De voorzitter heeft iedereen welkom en opent de vergadering

3. AZC Roekenbosch Blitterswijck
Christien, Henk, Ben en Anke zijn bij de Burgemeester geweest, hebben hem bij gepraat, hij was hier 
erkentelijk voor. Burgemeester wist ongeveer net zoveel als in de krant heeft gestaan. Wat wij verder 
ook weten is dat het bestuur naar huis is gestuurd. 
Ze waren Broekhuizenvorst en de camping vergeten in te lichten/ uitnodigen.
Aantal omwonende rondom de Megelsum hebben een brief ter informatie gehad.
Henk heeft nog contact gehad met Gertie Peeters, want Henk heeft van een aantal mensen 
voornomen als je aan de ene kant van de grens overlast hebt, moet je dit aan de politie melden, heb 
je overlast aan de andere kant van de grens dan kun je ook contact opnemen met het COA.
Hoofdzakelijk zullen er in Blitterswijck mensen komen, die op het eind van de rit zitten en bijna op 
het punt zitten om te integreren in de maatschappij.
In ieder geval is het belangrijk dat we adequate kunnen handelen, reageren. Bij Gertie kenbaar 
gemaakt dat het belangrijk is dat we open lijnen hebben. 

4. Vaststellen notulen vergadering oktober/november
De notulen zijn vastgesteld en bij deze goed gekeurd.

4.1. vaststellen actielijst oktober/november
De bloembakken moeten er nog afgehaald worden  Zo gauw als er hier een tractor met kar voor de 
deur staat  a.s. zaterdag 13:00 uur.
Verder zijn alle punten van de actielijst afgevinkt en is deze vastgesteld en goedgekeurd.



4.2. ingekomen stukken
- uitnodiging ALV VKKL
- uitnodiging VKKL voor het zesde plattelandsparlement
- nieuwsbrief speeltuinwerk Limburg
- nieuwsbrief projectbureau Ooijen- Wanssum
- uitnodiging Mantelzorg brunch Synthese
- bevestiging wijziging gegevens Kamer van Koophandel
- bijeenkomst gebiedsvisie maasdal
- politiek café VVD
- nieuwsbrief kleine kernen
- verslag regioraad Rooyse Wissel
- mail over betonblokken  reactie gehad, dat dit opgelost zou zijn.
- mail ledigen bladkorven  ze vervangen alles wat kapot is.
- mail parkeren Megelsheim

5. Evaluatie Sint- Maarten 2015
Het Sint- Maarten feest is weer goed verlopen.
Belangrijkste evaluatiepunten:
- het plaatsten van een paaltje, waar de troshoop moet komen
- het blussen van de troshoop op vrijdag avond en zaterdag morgen.

Sint- Maarten kwam nog even langs en gaf aan dat hij volgend jaar graag weer beschikbaar is.

6. Brigadiers
Ter oren gekregen dat de brigadiers een probleem zou worden, want de betreffende leerkracht zou 
er geen tijd meer voor hebben om dit te regelen, maar dit heeft zich zelf weer opgelost.

7. Gebiedsvisie Maasdal
Theo de Bruin uitnodigen voor de volgende vergadering, waarin hij alles uit kan leggen en toe kan 
lichten naar het geen wat hij allemaal wil doen, naar aanleiding daarvan kunnen we kijken of we een 
vervolg in plannen.

8. Accommodatiebeleid
Alleen de sporthal valt onder de gemeente en betreffende wethouder van Rensch. 
Alle andere accommodaties in Meerlo zijn in beheer van de verenigingen en stichtingen.
De gemeente zal haar subsidiebeleid zo gaan aanpassen, dat accommodaties die niet van de 
gemeente zijn niet meer subsidiëren. Verenigingen en stichtingen moeten hier rekening mee 
houden.
Wij hebben voorgenomen in  maart een vergadering te plannen om met de verenigingen/stichtingen 
en ondernemers om tafel te gaan.
Op maandag 11 januari is om 19:30 uur in het gemeentehuis de eerst volgende bijeenkomst  hier 
gaan wij niet naar toe.

9. W.v.t.t.k. / rondvraag
Johan:
- Ik heb bericht gekregen van het speeltuin comité, betreft de kern met pit. Ze zitten bij de 8 
genomineerde van Horst aan de Maas. Debby, wil ook nog een keer graag aansluiten bij een 
vergadering.



Hans:
- In het kader van verlichting/dorpsverfraaiing, is het misschien mogelijk om de activiteitenborden bij 
binnenkomst van het dorp in de avonduren te verlichten?  Leuk idee, alleen staan de borden niet 
echt op goede plekken, waar ook stroom te krijgen is.

Angelique:
- Hoe is het met de infozuilen?  De site is technisch klaar, alleen inhoudelijk nog niet. Verwacht 
einde van het jaar de site online te kunnen zetten. Bevat een dorps en activiteiten agenda, t.z.t. nog 
een keer een bericht in het klokje plaatsen. 

Jürgen:
- Heb je nog een reactie gehad op het plaatsten van een prullenbak?  in Meerlo staan een x aantal 
prullenbakken. Alleen als er ergens weggestreept worden, kan er ergens een nieuwe geplaatst 
worden. 

Henk:
- Bijeenkomst met bewoners Vosseplein is geweest. Alles is nu besproken en geregeld. Het plan is er 
doorheen en dit zal dus gerealiseerd worden. Ook overige belemmeringen zijn door bewoners 
genoemd. 
- Ook gevraagd of het mogelijk is om een stuk van de groenstrook bij Grob te mogen gebruiken om te 
parkeren i.v.m. weinig parkeer ruimte bij de Coque van Haeftenstraat.
- Mail gehad van Ton Peters over de paaltjes op de Leeuwerik die ze weg wil hebben. De gemeente is 
erachter gekomen dat ze juridisch gezien de paaltjes kunnen weghalen, want hier is nog nooit een 
besluit over genomen. De heer Peters wil dit nu graag bespreken, dus hier zal binnenkort een 
bijeenkomst over komen.

Ben:
- Er zouden ook nog stoeptegels komen te liggen bij het bankje  liggen er al lang!

Martien:
- Weet iemand iets over het gebouw van Bergsbos, want het wordt nog steeds geventileerd en er zijn 
’s avonds nog steeds lampen aan, er worden nog kosten gemaakt, maar waarom en waarvoor?  
het gebouw van Bergsbos is in beheer van de gemeente Horst aan de Maas, het gebouw is eigendom 
van?  Henk vraagt dit na bij Gertie.

10.  Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op 5 januari 2016 om 20:00 uur.


