
Vergadering van: 6 juni 2017 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Serge Coenders 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Henk Ulder, Christien Jillessen,, Johan Coenders, Hans Sijbers, Jürgen Wijnbergen, Ben 
Heijligers 
 
Afwezig: Angelique van Dijk, Anke Voesten 
 

Agenda: 
1. Welkom/ opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 2 mei 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. Evaluatie Kermis 
- verspreiden ballonnen  

5. Ondersteuningsbudget dorpsactiviteiten 
6. Infozuil  
7. Werkgroep accommodatiebeleid 
8. Rondje dorpsagenda 
9. W.v.t.t.k. / rondvraag 

Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
 
 

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

2. Mededelingen 

 Bloembakken worden aanstaande zaterdag om 13.00 uur opgehangen. 

 Jürgen en Henk onderzoeken de mogelijkheden mbt steenkorven. 
3. Vaststellen notulen vergadering 2 mei. 

-Delegatie van consortium Mooder Maas heeft, in tegenstelling tot  vooraankondiging , geen    
  presentatie verzorgd. 
-Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3.1 Vaststellen actielijst 
Actielijst is goedgekeurd en vastgesteld. 
 

              3.2 Ingekomen stukken 

 Mail uitnodiging  in werking stelling verlichting fietspad Tienray – Horst (Henk en Ben 
vertegenwoordigen de DR) 

 Mail uitnodiging De Kracht van Limburg, Netwerk in uitvoering 

 Mail uitnodiging Trendsportal Horst aan de Maas 

 Mail aanvraag prioriteitsgelden, uitleg Digid 

 Mail bezwaar gebruik van ballonnen tijdens opening kermis 
 

4. Evaluatie kermis 



Voorbereiding 
Er was weinig coördinatie rondom de communicatie tussen belanghebbende partijen. 
De gemeente moet hier de regie in houden zodat iedereen op de hoogte is van geplande 
activiteiten. 

              Opening;  Door het warme weer minder druk als voorgaande jaren. 
 In 2018 zal er een loterij georganiseerd worden ipv ballonnenwedstrijd 
Kleurplaten; Goed bezocht tijdens prijsuitreiking (waardebon á € 15,-) 
2018 zelf kleurplaat regelen ivm herhaling tekening. 
Kermis 
Woensdag voorafgaand aan kermis blijkt de exploitant van de hijskraantjes enige tijd 
geopend te zijn geweest.  
Dit kan niet de bedoeling zijn!  
Serge neemt contact op met gemeente om e.e.a. te bespreken. 
 
 

5. Ondersteuningsbudget dorpsverfraaiing/activiteiten 
-Er wordt een oproep in het Klokje geplaatst waarin gevraagd wordt ideeën ter verfraaiing   
 van het dorp aan te dragen. Indien uitvoerbaar zal de Dorpsraad hieruit een selectie  
 maken.  
-Er wordt een (concept)toetsingskader opgesteld waar georganiseerde activiteiten aan   
 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een mogelijke financiële bijdrage van de  
 Dorpsraad. 
 

6. Infozuil 
Ivm maandelijkse energiekosten tbv de Infopunt en het feit dat deze nooit echt goed heeft 
gewerkt wordt besloten deze te verwijderen. 
Serge laat Enexis de stroomvoorziening afsluiten en zegt het contact met Essent op. 
 

7. Werkgroep accomodatiebeleid. 
-3 weken geleden is de werkgroep bij elkaar geweest. 
 De ideeën gaan uitgewerkt worden.  Spirato maakt hiervoor een opzet. 
 Dit wordt een DOP vernieuwing/uitvoeringsagenda op gebieden van   
 leefbaarheid/accomodaties en overige zaken die hier betrekking op hebben. 

               Enkele punten hieruit: Hoofdstraat, Speulplats (oprichting stichting), verduurzaming  
               bestaande accomocaties (met steun van gemeente middels kennis en/of gelden). 

 
8. W.v.t.t.k/ Rondvraag 

Henk: Is het bankje op het Vossehof al geplaatst?  
            Dit zou medio april gebeuren. Serge neemt een kijkje. 
Hans: Kunnen we Ro-Klus de bekisting voor het Springkussen laten maken. 
           Ja dat kan. 

 


