
Vergadering van: 2 mei 2017 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter:Angelique 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Christien Jillessen, Serge Coenders, Johan Coenders, Hans Sijbers, Jürgen Wijnbergen, Ben 
Heijligers 
 
Afwezig: Henk Ulder 
 

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

a. Vaststellen actielijst 
b. Ingekomen stukken 

4. Kermis 
5. Werkgroep accommodatiebeleid 
6. Dorpsagenda 
7. W.v.t.t.k. / rondvraag 
8. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen 

 Dorpsactiviteiten op de agenda zetten. --> Staan erop 

 Cursus afkoppelen is zeker interessant, mail komt nog een keer rond, kijk hier nog 
even goed na. 

 Voucher voor de kermis heb ik aangevraagd. 
 

3. Vaststellen notulen vergadering 4 April 
De notulen is goedgekeurd en bij deze vastgesteld. 
 

a. Vaststellen actielijst 
Actielijst is goedgekeurd en vastgesteld. 
 

b. Ingekomen stukken 

 Mail uitnodiging bewonersinitiatieven 

 Mail en brief gemeente Horst over aanpassing prioriteitsgelden 

 Mail cursus afkoppelen regenwater 

 Mail AED  
 

4. Kermis 
Ballonnen; we gaan dit jaar weer zelf de ballonnen opblazen. Christien koopt 250 st. 
Ballonnen, Serge regelt de helium. Ballonnenkaartjes worden gefaciliteerd door de 
gemeente. 
Prijzen ballonnenwedstrijd; regelt Klaartje (3 x) 
Opening; Opblazen ballonnen om 14:30 uur bij het speelterrein, om 15:30 uur is de opening 
en het oplaten van de ballonnen. 



Kleurplaten; Worden gefaciliteerd via de gemeente. De kleurplaten verspreiden via het 
klokje, website, facebook, school. Inleveren van de kleurplaat kan op de kermis voor 19:00 
uur op de maandag. Angelique haalt de kleurplaten dinsdag op 16:00 uur op. 
Uitreiking kleurplaten;  vindt plaats op dinsdag 19:00 uur op de kermis. De Exploitanten 
regelen hiervoor de prijzen. 
 

5. Werkgroep accommodatiebeleid 
Even bewust de bal afgehouden, om te kijken of eruit de groep nog initiatief kwam. Dit is niet 
het geval dus, wij moeten dit waarschijnlijk toch zelf trekken. 
Door presentatie van de plannen, wel inzicht gekregen hoe wij hier meer uit kunnen halen. 
Ook duidelijk aangegeven dat Meerlo een beetje een unieke situatie heeft.  
 

6. Rondje dorpsagenda 
24 juni open dag brandweer 
 

7. W.v.t.t.k./ rondvraag 
Jürgen:  

 Serge en Christien denken jullie nog aan de verkeer regelen van 14 mei tijdens de 
communie. 

Ben:  

 Jürgen laat jij weten, wanneer de bloemen naar buiten gaan? --> Ja 
Christien:  

 Horst koopt de bloemen heel goedkoop in via het CitaVerde College, is dit ook iets 
voor ons voor volgend jaar? --> Kunnen we eens naar kijken voor volgend jaar. 

Hans:  

 Is er vorige keer een groepje geweest voor de dorps doe dag te presenteren. Wat is hier over 
gezegd? --> Subsidie is afgewezen.  
--> voorwaarden opstellen voor het verkrijgen van een max. Bedrag voor het ten goede 
komen van dorpsinitiatieven/activiteiten --> Agenda voor juni. Misschien nog eens in het 
dorp na vragen voor waar de behoefte lig vanuit de inwoners, in het klokje zetten? --> Johan. 

 Is er al meer bekend over de infozuil? --> naar onze mening is het niet echt nodig --> Op de 
agenda voor juni 

Johan: 

 Hebben we nog iets gehoord over de hoofdstraat vanuit Tienray --> Anke mailt de dorpsraad. 
Serge:  

 Als je de borden  uit de steenkorven haalt, kunnen die pinnen vervangen worden --> Serge 
sluit dit kort met Henk 

 
8. Sluiting vergadering en vaststellen volgende vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering en de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag  
6 juni 2017 om 20:00 uur.  --> Angelique meld zich af. 

 


