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

Aanwezig: Angelique Custers- van Dijck, Christien Jillessen, Serge Coenders 
 
Afwezig: Hans Sijbers, Johan Coenders, Jürgen Wijnbergen en Ben Heijligers 
 
Gasten:  Bart Derksen 
 

Agenda: 
1. Welkom/ opening vergadering 
2. Presentatie NZP Dorps- doe dag 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen notulen vergadering 7 februari 

a. Vaststellen actielijst 
b. Ingekomen stukken 

5. Bomen Pilmus 
6. Nationale opschoon dag 
7. Werkgroep accommodatiebeleid 
8. Rondje 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. Presentatie NZP Dorps- doe dag 
Aandacht vragen voor de dorps- doe dag. We hebben een project gedaan op de basisschool 
en dat gaat over “mee doen in Meerlo”. Het winnende idee wil het NZP tot uitvoer gaan 
brengen. 
Eerst gekeken wat de inbreng is geweest en dat als basis gebruiken en te kijken of we 
partijen uit Meerlo hierin kunnen betrekken. 
De datum is 25 juni 2017 geworden gekoppeld aan de muzikale wandeling georganiseerd 
door amusant. Ook contact gehad met set-up i.v.m. het jeugdkamp, zodat de kinderen wel 
mee kunnen doen. 
 
Partijen die mee gaan doen; de basisschool, amusant, de soos en NZP. 
KBO houdt voorlopig nog afstand. 
 
Programma: 
Start rond 13:00 tot 14:30 uur op de basisschool 
Spellen middag tussen ouders en kinderen (waaronder ganzebord) van ongeveer 1 uur 
Na het spel uur een High tea voor kinderen en ouders, waarin de kinderen o.a. zelf lekkere 
dingen maken (en eventueel van te voren bij de bakker langs gaan). Op iedere locatie zal 
muziek zijn.  
Er moet nog gekeken worden of de deelnemende groepen tussen de locaties rouleren. 
Creadoe markt zal ook plaats vinden waarin kinderen ook deel kunnen nemen aan 
workshops. De locatie hiervoor zal bij Trees Broers zijn. 



Nog niet zeker dat er gewerkt wordt met aanmelden van kinderen en ouders.  
 
Het wordt een dorpsdoe dag waarin verschillende activiteiten plaats vinden. 
Met als tip van de dorpsraad, maak er een programmering van! En communiceer al tijdig de 
datum en programma.  
Als het luchtkussen er is, mag hier gebruik van gemaakt worden  Hans is hier mee bezig. 

 
 Anke gaat een concept plan van aanpak opstellen voor de dorps doe 

dag 
 Kan de dorpsraad een stuk sponsoring verzorgen? 

 
3. Mededelingen 

Anke: Heb je de contactgegevens doorgestuurd voor het overmaken van het geld van de 
Voucher. 
 

4. Vaststellen notulen vergadering 7 februari 
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 
- Contact Thijs Verlinden stand van zaken bomen Pilmus 
- Uitnodiging Conferentie Zelfsturing 3.0 
- Vraagstuk organisatie intocht sinterklaas  Sinterklaas comité,  
- AED’s Wij als dorpsraad gaan hier naar informeren. 
- Verkeerssituatie Hoofdstraat  Henk mailt ton peters en Ivo van summeren voor een 

overleg 
- Nieuwsbrief projectbureau Ooijen- Wanssum 
 

5. Bomen Pilmus 
Serge heeft Thijs gemaild over het bij elkaar steken van de koppen, voor het opstellen van 
een brief naar de gemeente. Ging niet lukken voor de carnaval. 
Serge heeft de gemeente gemaild over de staat van de bomen in de buurt en hier is een 
rondvraag in de buurt voor gedaan. En wil graag met iemand van de gemeente om tafel 
zitten. 
 
Reactie gemeente: waren bekend, plan zit in de pijplijn, maar er zijn wijken die voorrang 
hebben en er is nog weinig budget, dus moet er gewacht worden met budget.  
Serge gaat Thijs Verlinden hierover informeren. 
 

6. Nationale opschoon dag 
Vraag gekregen om dit als dorpsraad onder de aandacht te brengen. 
NZP heeft hierover contact gehad met school en de KBO en zij gaan dit oppakken. 
Bart Derksen gaat hier na vraag voor doen en communiceert dit naar ons, en in het klokje.  
 

7. Werkgroep accommodatiebeleid 
Jullie hebben een mail toegezonden gekregen, even naar kijken en reactie geven waar nodig 
naar Anke, zodat zij deze bundelt en terug stuurt naar Johan. 
 

8. Rondje dorpsagenda 
25 juni dorps doe dag. 
 



 
9. W.v.t.t.k./ rondvraag 

Serge: contact gehad met het speeltuin comité voor het plaatsen van banken en tafels en 
opdracht gegeven dat ze die gaan bestellen. Wordt nu opgepakt. 
 

10. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag  
4 april 2017 om 20:00 uur 

 


