Vergadering van: 4 april 2017
Locatie: Café Oud Meerlo
Voorzitter: Henk Ulder
Notulen: Serge Coenders
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezig: Angelique Custers- van Dijck, Christien Jillessen, Jürgen Wijnbergen, Johan Coenders, Ben
Heijligers
Afwezig: Hans Sijbers, Anke Vousten
Gasten: Gerard Bruysten, Ger Vergeld, Wilma Geurts, 2 pers (onder wie Ivo v. Summeren) van
dorpsoverleg Tienray

Agenda:
1. Welkom/ opening vergadering
2. Provinciale weg ism Dorpsoverleg Tienray
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen vergadering maart
a. Vaststellen actielijst
b. Ingekomen stukken
5. AED
6. Werkgroep accommodatiebeleid
7. Springkussen
8. Dorpsagenda
9. W.v.t.t.k. / rondvraag
10. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
1. Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Provinciale weg ism Dorpsoverleg Tienray
In tegenstelling tot wat DR Meerlo veronderstelde zijn er geen gesprekken gaande tussen
gemeente en provincie om resterend gedeelte provinciale weg oven te dragen aan
degemeente. Daardoor blijft het lastig verkeers-remmende maatregelen te nemen.
Daar beide dorpen met soortgelijke problematiek mbt
Hoofdstraat/Tienrayseweg/Kloosterstraat/Spoorstraat te maken hebben is het plan
opgepakt om daarin samen met Dorpsoverleg Tienray op te trekken.
Een afvaardiging van Dorpsoverleg Tienray is tijdens de vergadering aanwezig om e.e.a te
bespreken.
Besloten wordt een werkgroep samen te stellen bestaande uit 4 pers. uit Meerlo en 4 pers.
uit Tienray (DR-leden en aanwonenden) aangevuld met de verkeersdeskundige van
gemeente H a/d M om mogelijkheden te onderzoeken. Daaruit voortvloeiend zal een plan
worden opgesteld waarmee naar de gemeente en vervolgens de provincie wordt gestapt.
3. Mededelingen
Serge: Bank en tafel gaan medio april geplaats worden op het Vosseplein.
4. Vaststellen notulen vergadering 7 februari
Aanpassing: Leo Beterams was ook als gast aanwezig

a. Vaststellen actielijst
-Henk heeft contact gehad met Ton Mooren. Het 4-mei comité is aangevuld met
Martijn Rongen. Hulp is op het moment niet nodig. Mocht dit in de toekomst echter
veranderen dan brengt men DR op de hoogte.
De actielijst is bijgewerkt en bij deze vastgesteld.
- Hans kan het springkussen bestellen. Fanfare vraagt of het mogelijk is het kussen
tijdens de Koningsdag activiteiten te lenen.
Indien het kussen t.z.t. in ons bezit is is dit mogelijk.
b. Ingekomen stukken
-Verzoek Mooder Maas om een presentatie van ontwikkelingen te mogen houden.
Consortium wordt voor de komende vergadering uitgenodigd.
-Bart Derksen, heeft de DR een idee wie het grasveld van de
Basisschool kan/wil maaien.
Henk laat Bart weten dat de DR voorstelt een bedrijf te laten maaien.
- N.Z.P. vraagt of de DR een financiële bijdrage kan leveren aan de Doe-dag.
Henk laat Leo Beterams weten dat DR niet subsidieert. Voor verenigingen en
organisaties bestaat de mogelijkheid bestaat om
zg. vouchers ter waarde van € 500,- bij de gemeente aan te vragen zijn.

.
5. AED
Angelique heeft contact gehad met Hart voor hart en de gemeente inzake de AED’s.
Met de huidige 3 AED’s wordt het gehele dorp bereikt volgens beide.
Buurtbewoners van buurtschap de Hei willen mogelijk zelf tot aanschaf overgaan en ook de
onderhoudskosten voor hun rekening nemen.
AED zal dan in het Hart voor hart netwerk worden aangemeld.
Onduidelijk is wie de kosten voor z’n rekening neemt na gebruik van AED.
Angelique neemt hierover contact op met gemeente. Aansluitend kan Wilma de
buurtbewoners gaan peilen.
Burgerhulpverlening blijkt niet tot achteraan in de Cocq van Haeftenstraat te komen.
Wordt vervolgd.
6. Werkgroep accommodatiebeleid
Er heeft een presentatie van het opgestelde plan, aan een raadscommissie, plaats gevonden.
Plan werd positief ontvangen.
Plannen van alle kernen binnen de gemeente worden komende jaren opgepakt.
Wethouder gaf aan dat er geen harde kaders zijn, plannen worden , afhankelijk van budget,
gefaseerd opgepakt.
Enkele punten uit het plan:- gas/water/elektra voorziening realiseren bij het speelterrein
-Dorpsplein
7. Rondje dorpsagenda
Opnemen in agenda: 25 juni dorps doe dag, kerst-inn, popquiz, Koningsdag, kermis,
beachvolleybaltoernooi, communie, St Maarten, nieuwjaarswandeling.

8. W.v.t.t.k./ rondvraag
Ger Vergeld: Ik blijf graag op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de Hoofdstraat

Angelique: Hanging baskets/bloembakken? Is nog te vroeg, planten worden omstreeks
Koningsdag gehaald/gepoot en vervolgens afgehard.
Angelique: AED training mag weer op de agenda. Tijdens de september vergadering
Angelique: Stand van zaken m.b.t. de kermis?
Ballonnenwedstrijd, kleurplaten.
Serge sluit e.e.a kort met gemeente.
9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag
2 mei 2017 om 20:00 uur. Voorzitter is verhinderd.

