
Vergadering van: 10 januari 2017 
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  
Angelique Custers- van Dijck en Christien Jillessen 
 
Gasten: Bart Derksen, Jan Poels, Hilde Wierda, Wim Mattei  
 

Agenda: 
1. Welkom/ opening vergadering 
2. Betrekken Jeugd bij leefbaarheidsvraagstukken 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen notulen vergadering 1 november 

a. Vaststellen actielijst 
b. Ingekomen stukken 

5. Inventarisatie busverbinding 
6. Werkgroep Stimuleringssubsidie en accommodatiebeleid 
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. Betrekken Jeugd bij leefbaarheidsvraagstukken 
Hilde Wierda van de HAN;  projectleider family community, onderdeel van project krake 
(Krachtige Kernen/ Sterke Dorpen, grens project) krake is het hoofdproject en daar vallen 
deelprojecten projecten (community ’s) onder.  
Family community gaat over het leefbaar houden van het dorp gericht op kinderen/jongeren. 
Enerzijds de kinderen/jongeren een stem geven en anderzijds bij laten dragen aan de 
realisatie.  ervaringen vanuit verschillende dorpen delen met elkaar. 
Gestart in de achterhoek en in Duitsland direct gestart met drie dorpen.  
Het idee is dat er toekomstworkshops georganiseerd gaan worden voor kinderen/jongeren, 
van praten en dromen, naar echt actie ondernemen. Interactieve workshops waarin denken 
en doen centraal staat. Project is heel erg open, maar kunnen ook concrete vragen 
behandelen. Moet wel een gemeenschappelijk doel hebben.  

- Mogelijkheid om eventueel te kijken naar een busverbinding  en/of de woningbouw. 
- Hoe kunnen jongeren betrokken worden bij vraagstukken over wonen, weinig 

huurwoningen, kopen is vaak te duur voor de jongeren.. 
- Wat is er mogelijk voor jongeren in Meerlo, om betaalbaar te kunnen wonen. 
- Mogelijk een workshop opstarten in samenwerking met de Soos? 

Het project: ondersteunen met knowhow, faciliteren van bijeenkomsten, aan elkaar knopen 
van dorpen voor het delen van ervaringen. Dorp moet zelf actief zijn, wij faciliteren en het 
dorp investeert uren. 
Concreet: Workshop organiseren; in beeld brengen wat er is, wat zijn de wensen, hoe kom je 
vanuit die wensen naar concrete acties.  Anke sluit als eerste stap aan bij een vergadering 
van de Soos. 
 



3. Mededelingen 
Anke: Volgende vergadering sluit Mooder/maas om 20:00 uur aan. 
Jan Poels: Komt de notulen ook ergens, ter inzage  komt op de website. 
 

4. Vaststellen notulen vergadering 1 november 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en bij deze vastgesteld. 

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

 Aanschaf luchtkussen, overleggen met de aanvrager en kijken of er 
een opslag plaats is en ze bereid zijn deze te delen  Hans  

 
c. Ingekomen stukken 

- Reacties op oproep klokje m.b.t. busverbinding 
- Nieuwsbrief project bureau Ooijen Wanssum 
- Nieuwsbrief burgeradvies raad 
- Mail over aanpassing bijdrage prioriteitsgelden 
- Verslag Rooyse Wissel 
- Uitnodiging boerenbruiloft 
- Uitgave werkplaats 22 

 
5. Inventarisatie busverbinding 

Niet heel veel reacties 
Blijk sluit de snelbus en de lijnbus Meerlo op elkaar aan en ben je nu binnen een half uur in 
horst.  
De boodschappen plus bus, is handig voor een aantal zaken. Maar niet voor structureel 
gebruik. 
Welk signaal geven wij terug naar de andere dorpsraden dat het voor ons niet direct meer 
van belang is.  Anke mailt, volgende vergadering op terug komen. 
 

6. Werkgroep accommodatiebeleid 
Vandaag zou er overleg zijn met spirato en de gemeente, hier verwachten we een 
terugkoppeling van. 
 

7. Rondje dorpsagenda 
Dorpsactiviteiten er vast opzetten.  Anke oproep erbij zetten bij de agenda. 

- Standaard een colofon in het klokje neerzetten Johan 
 

8. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Jan Poels:  

- wie draagt zorg voor de borden van activiteiten die te lang blijven hangen?, dat moet 
de vereniging zelf voor eigen rekening nemen?  punt aankaarten bij de comités  

- Ik mis de dorpsverfraaiing, vooral als er weinig activiteiten zijn  nog een punt om te 
bespreken. 

- Afval dumpen bij de glas en kledingcontainer, gemeente ruimt snel op naar melding, 
maar kunnen we hier iets mee?  we kunnen een melding afgeven, maar meer effect 
zal dit niet hebben. 

- Dorpsagenda; staat op de site, is het ook mogelijk om die in het klokje te laten zetten. 
We leggen de verantwoordelijkheid bij de vereniging voor het aanleveren van de 
stukken.  meer frequenter ook vermelden in het klokje. 

 
 
 



Serge: 
- Is er overleg met de ondernemers over de acties die gedaan worden voor het NZP. 

Want het initiatief is goed, maar wel belangrijk dat het goed afgedekt is  hier is zorg 
voor gedragen, maar vraag het nog even na. 

 
 

Wim Mattei: 
- Tijd geleden is er een groenstructuurvisie gemaakt, wat is hier de stand van zaken 

van.  de visie is gemaakt omdat dit toen moest, ligt nu in de la bij de gemeente en 
daarbij is een inventarisatie gedaan onder direct aanwonende voor beeldvorming en 
de uitkomst was toen der tijd 50/50. 

- Maar ze moeten wel vervangen/vernieuwd worden  maar dit is taak van de 
gemeente.  Contact gehad met de gemeente, maar ze gaan dit jaar snoeien, en ze 
gaan ze dus niet kappen.  enige mogelijkheid is, om te fotograferen wat het 
probleem is en dit door te sturen richting de gemeente.  

 
 

9. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 7 
februari om 20:00 uur 

- Angelique meld zich af. 
 


