
Vergadering van: 6 december 2016 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Ben Heijligers, Johan Coenders, Jürgen Wijnbergen, Serge Coenders, en Hans Sijbers  
 
Afwezig: Angelique Custers- van Dijck (ovb), Christien Jillessen 
 

Agenda: 
1. Welkom 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 1 november 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. Werkgroep accommodatiebeleid 
5. Evaluatie Sint Maarten 
6. Aansluiting Dorpsraad bij NZP en dorpsactiviteiten i.s.m. basisschool. 
7. Rondje dorpsagenda 
8. W.v.t.t.k. / rondvraag 
9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

 

1. Welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Henk: Buurtdorpen overleg bij gewoond met dorpsraden van Meerlo, Tienray en Swolgen. 
Algemene zaken zijn besproken. Maar het ging voornamelijk om het ontbreken van een 
openbaar vervoersverbinding tussen onze dorpen en Horst en treinstation horst- sevenum. 
Nu is er nog een belbus, maar die gaat verdwijnen per 11 dec. Er komt dan misschien een 
soort van OV- taxi, maar dit is nog niet zeker. Na 20:00 uur ‘s avonds gaat er door onze 
dorpen ook een belbus rijden. Mogelijkheid om een soort facebook enquête op te stellen 
wordt onderzocht. Wordt nog bij andere dorpen na gevraagd hoe hun tegen de openbare 
dienstregeling aankijken.  Wij stellen een korte vragenlijst op m.b.t. een behoefte onderzoek, 
voorafgaand eerst een bericht in het klokje  Johan maakt een stukje tekst voor klokje en 
facebook. 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 1 maart 
Bij deze is de notulen van de vergadering van november 2016 goed gekeurd en vastgesteld 
 
3.1. Vaststellen actielijst. 
De actiepuntenlijst is bij deze goed gekeurd en vastgesteld, punten die nog open staan, 
worden meegenomen. 
 
3.2. Ingekomen stukken 

 - vakantie kiekje van Henk en Anja 
 - aanpassing vergaderingen dorpsradenoverleg 
 - uitnodiging werksessie verkeersveiligheid 
 - update AZC 
 - uitnodiging plattelands bijeenkomst 26 november 
 - rooien van bomen aan de van Myrlaerstraat 



 - mail kerstverlichting en huur hoogwerker 
 - nieuwsbrief projectbureau Ooijen- Wanssum 
 - nieuwsbrief vkkl, spirato en knoopunt zorgen 
 - presentatie Whats app buurtpreventie 
 - persbericht uitreiking titel ere polonus 
 - mail vervangen 2 bomen op de fazant 
 - mail plaatsing infobord bij de speeltuin 
 - mail buurtdorpsraden overleg  Henk en Angelique gaan hierheen. 
 - uitnodiging symposium 13 december 
 - verslag bijeenkomst gedragsbeïnvloeding 
 - informatie ABN Ambro 
 - Besluit stimuleringssubsidie 
 - Mail organisatie I quiz it, over stimuerlingsbijdrage.  
 

4. Werkgroep accommodatiebeleid. 
We hebben vorige week een afrondend gesprek gehad. We hebben 
accommodatiebeheerders gesproken en de achterban. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld 
en Spirato gaat de communicatie richting de gemeente op te pakken. Theo Cox die hier in 
begeleid heeft ook gevraagd een vlekkenplan op te stellen. Bevestigd is, dat Meerlo een 
uitzonderlijke situatie is aangaande accommodaties en de gemeente hierin. Belangrijkste 
conclusie is, dat de gemeente moet helpen in het faciliteren. Suggesties zijn bijvoorbeeld 
duurzaamheid, stimuleren, stroom/water voorziening bij het speelterrein voor kermissen, 
etc. om zo ook verenigingen te stimuleren.  Graag in gesprek met de gemeente, om ook te 
kijken wat de mogelijkheden hierin zijn. 
Conclusie was ook dat er momenteel geen mogelijkheid is voor accommodatiebeheerders 
om geld te krijgen voor investering in vastgoed, maar alleen voor activiteiten. We wachten 
nu op de terugkoppeling tussen de gemeente en Spirato.  Het gesprek staat hiervoor gepland 
voor januari 2017. Wanneer het in te dienen stuk klaar is, dit ook met de dorpsraad 
bespreken. 
 

5. Evaluatie Sint Maarten 
Volgens ons is alles goed verlopen en het was redelijk druk. 
Volgend jaar eerder beginnen met de organisatie, was nu een beetje laat.  
Er moet wel een paaltje geplaatst worden, waar de troshoop geplaatst moet worden, want 
door o.a. het verplaatsen brandde deze niet goed. Pallets branden het beste, maar dit is 
voortaan handel en is moeilijk aan te komen. 
Misschien een mooiste lampionwedstrijd introduceren? Of vanuit een tip van Leunen een 
theater voorstelling door vrijwilligers, waarin het verhaal van Sint- Maarten wordt verteld, of 
het gedeelte van de kerk naar de troshoop halen, of toch een aantal pallets aanschaffen om 
te zorgen dat die pallets snel genoeg vlam vatten. Even laten rusten en volgend jaar op tijd 
oppakken. 
- Paard moet wel gewassen worden volgende keer, deze stonk! 

 
6. Aansluiting Dorpsraad bij NZP en dorpsactiviteiten i.s.m. basisschool. 

Bart van NZP heeft de vorige vergadering er bij gezeten. Ze vroegen ons aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen van het zorgcomplex en de dorpsactiviteit. Wij zouden dit nog bespreken. En 
vinden het een prima idee om ons te informeren  over de voortgang, door bij onze 
dorpsraadvergaderingen aan te sluiten  Anke mailt Bart hierover. 

 
7. Rondje Dorpsagenda 

Muziekkalewandeling erop zetten 
Als het goed is staat de wandeling van de kamerooj erop zetten. 



 Onder de agenda van de dorpsraad een stukje toevoegen over plaatsten van de 
activiteiten op de dorpsagenda. 
 

8. W.v.t.t.k. / Rondvraag 
Ben: is moodermaas uitgenodigd?  ja definitieve datum wordt nog gestuurd. 
 

9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering is op dinsdag 10 januari om 
20:00 uur 
 

 


