
Vergadering van: 7 februari 2017 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Ben Heijligers, Johan Coenders, Jürgen Wijnbergen,  
 
Afwezig: Angelique Custers- van Dijck, Christien Jillessen, Hans Sijbers, Serge Coenders 
 
Gasten:  Twan Kleeven, Koen in het Zand, Jan Poels, Bart Derksen 
 

Agenda: 
1. Welkom/ opening vergadering 
2. Presentatie gebiedsontwikkeling door Mooder/Maas 
3. Kermis Meerlo 2017 door Soos/Brugeind 
4. Mededelingen 
5. Vaststellen notulen vergadering 10 januari 

a. Vaststellen actielijst 
b. Ingekomen stukken 

6. Betrekken Jeugd bij leefbaarheidsvraagstukken 
7. Inventarisatie busverbinding 
8. Dorpsverfraaiing  
9. Werkgroep accommodatiebeleid 
10. Rondje dorpsagenda 
11. W.v.t.t.k. / rondvraag 
12. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Presentatie gebiedsontwikkeling door Mooder/Maas 
Eric Schellekens, Marjolein (communicatie  en omgevingsmanagement, en voorbereidende 
werkzaamheden). 
Presentatie plannen: 

- Landschappelijke inpassing hoogwaterveiligheid, door het maken van dijken d.m.v. 
hoge gronden en lage gronden  een ingepakte dijk.  
Levert een gebied met veel stijl randen, laag gebied natuur doet daar het werk, hoog 
gebied meer economische activiteiten 

- Werking en beleving van twee watersystemen  riviersysteem in de uiterwaarde 
gericht uitgraven, kwelsysteem zoveel mogelijk het kwelwater bevorderen. Kwelwater 
scheiden van landbouwwater.  creëren van riviernatuur als kwelnatuur 

- Infrastructuur  bij de bruggen ( Blitterswijck en Ooijen) komen uitzichtpunten en 
poortjes en dorpspleinen (Wanssum) te verbinden en naar de lage gebieden te 
komen.  belangrijk is, dat het landschap overheerst, 

- Planning: twee jaar eerder klaar 31 december 2020. De grootschalige uitvoering start 
eind december 2017. 

- Bereikbaarheid Meerlo: wordt voor gezorgd dat dorpen en omgeving goed bereikbaar 
blijven. Met grootschalig transport, vrijwel niet over de hoofdwegen. Proberen ook 
zoveel mogelijk hinder en overlast te voorkomen. 

 



Wat gebeurt er momenteel: 
- In Wanssum met omgeving gekeken naar ontwerp en gekeken waar nog ruimte is 

voor de dorpspleinen en wat voor pleinen willen ze dan 
- In Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Zuidrand- Ooijen is donderdag een 

informatiebijeenkomst met spelende thema’s. 
- Onderzoeken conventionele explosieven en archeologie wordt in week 7 gestart met 

een scan naar niet gesprongen explosieven, worden de bodems gescand, week 10 
starten booronderzoeken voor archeologisch onderzoek. (uiterwaard Wanssum en 
rondweg west, daarna uiterwaard in Ooijen) 

- Inmeten kabels en leidingen is al op een aantal punten gedaan.  
- Beëindiging tijdelijk gebruik percelen, er is een brief uitgedaan naar pachters waarvan 

de provincie de percelen al gekocht heeft.  Tussen de 150 en 200 hectare die nu vrij 
nodig is, om het onderzoek te kunnen starten. 

- www.ooijen-wanssum.nl 
 

3. Kermis Meerlo 2017 door Soos/Brugeind 
Koen in het Zand, Twan Kleeven en Patrick Cox 
Opzet kermis Meerlo 2017: 
In principe het zelfde als vorig jaar. Vrijdag, Zaterdag en Zondag 
Zondag wordt gestart met een kermismis, is met pastoor kort gesloten om 10:30 uur.  
Alleen de fanfare moet nog toezeggen, dat ze willen spelen tijdens de mis. 
Daarna  willen we een dorpslunch organiseren, voor bewoners om gezamenlijk een hapje te 
kunnen eten. Tot zondag avond 10:00 uur door met de muziek 
Kort sluiting kermis exploitanten en mogelijkheid tot eten; 
Geen viswagen, maar er mag wel op vrijdag, zaterdag en zondag eten verkocht worden. 
Willen hier weer Nabben voor vragen.  

 Dorpsraad vraagt Voucher aan voor kermis Meerlo 2017. 
 

4. Mededelingen 
Hans/Bart: Volgende vergadering geeft het NZP graag een presentatie over de Dorps doe-
dag. (25 juni) 
Jürgen: Kunnen wij 14 mei twee verkeersregelaars regelen, die om 10:00 uur op school zijn 
en hesjes mee nemen i.v.m. communie?? 
 

5. Vaststellen notulen vergadering 10 januari 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en bij deze vastgesteld. 

b. Vaststellen actielijst 
De actielijst is bijgewerkt en bij deze vastgesteld. 
 

c. Ingekomen stukken 
- Mail Thijs Verlinden, bomen buurt Pilmus 
- Mail vervanging bovengrondse glascontainers 
- Uitnodiging Conferentie Zelfsturing 3.0 
- Opzet project Krake (family community) 
- Mail plaatsen AED’s  
- Agendapunten dorpsraden overleg 13 februari 
- Uitnodiging startbijeenkomst laaggeletterdheid 
- toekenning Voucher I Quiz it 
- Reclame Ziggo 
- nieuwsbrief kleine kernen 
 
 

http://www.ooijen-wanssum.nl/


6. Betrekken jeugd bij leefbaarheidsvraagstukken 
Soos positief om leefbaarheid te peilen, en mee te denken. 
Opzet van KRAKE ontvangen over de planning van workshops. Zullen vooral de rol als 
meedenken, informatief.  
 Maar nu is de eerste vraag, gaan we hier energie inzetten en denken we dat het nut en 

meerwaarde heeft.  Nee we gaan hier niet mee door.  Anke mailt hier over 
 

7. Dorpsverfraaiing 
Hier is Serge mee bezig, dit betreft onder andere de bomen als het parkeren, rondom de 
Pilmus. 
 

8. Werkgroep accommodatiebeleid 
Laatste stand van zaken, Spirato heeft 11 januari gesprek gehad met de gemeente, hier is de 
gemeente akkoord mee. Wordt op een A4 uitgewerkt als leidraad richting de gemeente en 
eventueel later in een plan uit te werken. 
Gaan wee plannen/blauwdrukken presenteren richting de gemeente  Johan reageert 
hierover richting de gemeente . 
 

9. Rondje dorpsagenda 
Kermis mei 
25 juni dorps doe dag 
14 mei communie/ moederdag 
 

10. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Infozuil: 
- Willen we nog gebruik maken van de infozuil? Ook in verband met de kosten van de 

stroom?  Nu maken, een jaar aankijken en anders verwijderen. (vorig jaar is hier ook al 
een discussie over geweest). 

 
Jan Poels: 
- Compliment voor de website en de agenda in het klokje! 

 
11. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag  
7 maart 2017 om 20:00 uur 
- Het NZP zal hier een presentatie geven over de dorps doe dag op 25 juni 

 


