
Vergadering van: 2 januari 2018 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

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

1. Welkom/ opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 7 november 2017 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. 800 jaar Horst aan de Maas 
5. Provinciale weg N554 
6. Werkgroep accommodatiebeleid 
7. Rondje dorpsagenda 
8. 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 

- De financiën worden door geschoven naar volgende vergadering 
- Onderhoud van het Vosseplein, hier krijgt de KBO geen vergoeding voor, want dit moet 

door de bewoners zelf gedaan worden. à Dit is geregeld en het KBO pakt dit weer 
verder op. 

- Den Bogerd, daar zal alles gerooid worden en dan zal er overal gras worden gezaaid.  
 

3. Vaststellen notulen vergadering 4 december 2017 
-Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3.1 Vaststellen actielijst 
Alles is afgevinkt. 
Actielijst is goedgekeurd en vastgesteld. 
 

              3.2 Ingekomen stukken 
  - informatie N554 
  - nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
  - winterwandeling à Anke mailt terug. 
  - uitnodiging 2e ring werkplaats zonne- energie 
  - weigering aanvraag voucher Iquiz it. 
 

4. Kerklokverlichting 
Dit is gerealiseerd en financieel afgehandeld. 



5. 800 jaar Horst aan de Maas 
Wat is uniek aan Meerlo? 
- Eventueel kanovaren en eindigen in Meerlo (gaat in feite dwars door de hele gemeente 

heen) 
- Er zijn heel veel filmpjes over Meerlo, kunnen we die niet ergens buiten in de zomer op 

projectieschermen te laten zien? à Locatie Sint Goar. 
- Eventueel koppelen aan elkaar  
- Of een mooie wandeltocht met op diverse plekken de filmpjes vertonen (bij voorkeur op 

de locaties waar het is gefilmd). 
Periode; midden lente, zomer, nazomer. 
Eventueel i.s.m. RongenAktief 
à Henk gaat dit als idee terugkoppelen aan Jan Duijf. 

 
6. Provincialeweg N554 

Er is een brief gestuurd i.s.m. Tienray, met name ook naar het BCTN, omdat er steeds meer 
vrachtverkeer rijdt door onze dorpen. Het BCTN heeft gereageerd en Henk zal hierop 
reageren en een samen met Ivo en Ton een afspraak inplannen. 
 

7. Accommodatiebeleid. 
N.v.t. 
 

8. Rondje dorpsagenda. 
N.v.t. 
 

9. W.v.t.t.k/Rondvraag 
Christien: Ik ben bij Martin geweest, hij heeft gevraagd ons te bedanken en heeft er mooie 
foto’s aan overgehouden. Namens Sint-Maarten Bedankt! 
Angelique: Hoe is het met de verkeersregelaars? Christien heeft haar diploma. 
Anke: Heeft iemand bezwaar als Jürgen de laptop van de dorpsraad gaat gebruiken? 
 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 6 februari om 20:00 uur  


