
Vergadering van: 6 februari 2018 
Locatie: Café Oud Meerlo 
Voorzitter: Henk Ulder 
Notulen: Anke Voesten 
Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: Johan Coenders, Serge Coenders, Christien Jillessen, Jürgen Wijnbergen, Hans Sijbers,     
                     
Gasten: Jeroen Achten en Theo Groenen. 
 
Afwezig: Angelique Custers- van Dijck, Ben Heijligers 
 
Agenda: 

1. Welkom/ opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 2 januari 2018 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. Financieel verslag 
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 

- Ben is voorlopig afwezig i.v.m. persoonlijke omstandigheden. 
 

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 
  - dank mail gemeente Horst aan de Maas i.v.m. herijking accommodatiebeleid 
  - mails N554 
  - muziekkiosk openluchtmuseum de Locht 
  - Verschil kosten verlichting kerk 

- Kindervakantiewerk Wanssum à In contact brengen met Esther Clabbers en 
school bij betrekken à Anke 

  - Uitnodiging Trendsporthal 
  - Verantwoordingprioriteitsgelden 
 
 
 



4. Financieel verslag 
Serge heeft alle stukken op orde en afgedrukt en besproken in de vergadering. 
Kosten kerkverlichting zit in 2017. 
Verfraaiing nog uit eerder verkregen prioriteitsgelden en is uitgestreken over ongeveer 10 
jaar.  
Kosten afsluiting infopunt en laatste stroomkosten Essent. 
 
- Wel rekening houden met de vervanging/reparatie aan de bloembakken op langere 

termijn à mogelijk ander project? 
- Komende kosten rondom de verlichting van de welkomstborden. 
 
Per saldo blijven de inkomsten en uitgaven redelijk gelijk. 
- Goed om twee mensen kascontrole uit te laten voeren à Anke en Henk 

 
5. Provincialeweg N554 

Naar aanleiding van het vele vrachtverkeer door Meerlo een brief naar Hagens en BCTN. 
Bij BCTN op gesprek geweest à Gaven aan dat het niet de bedoeling was dat de vervoerders 
niet door het dorp kwamen à Probleem zat dus bij de vervoerders. Deze zijn hierop 
aangesproken. 
 
Ook gekeken naar de toekomst. Binnen nu en 1,5 jaar moet het wegvlak tussen het bedrijf en 
de N270 klaar zijn. Dan zou het geen probleem meer hoeven zijn. 
 
Ook bij de gemeente geweest aangaande de overname van de weg. 
Vanuit onze punten, input op papier gezet waarom de provinciale weg naar de gemeente zou 
moeten komen. 
- Rotondes en stoplichten geven voor vervoerders van de N270 voornamelijk in de spits 

problemen. à Is ook een reden dat ze via Meerlo rijden 
 
Gemeente wil met de provincie in kaart brengen wat hier in de buurt allemaal rijdt en waar 
het (ver)blijft. 
- Het is moeilijk om aan te geven hoe onveilig deze weg is, omdat ongelukken alleen 

geregistreerd worden wanneer het om dodelijke ongevallen gaat. à Dit willen ze ook 
meenemen in de onderhandelingen. 

- Met school ook besproken. Er zijn er ook incidenten die plaatsvinden rondom de 
oversteekplaats, maar ook deze worden niet geregistreerd à Rob Clabbers hierbij 
betrekken à Serge vraagt aan Klaartje of zij Rob Clabbers hierover aan kunnen spreken. 

- Bespreken van vragenlijst voor het registreren van incidenten. à aanpassingen worden 
door gemaild naar Ivo van Summeren à Hans pakt dit op. 

- Ook even kijken of we via de wijkagent meer te weten kunnen komen à Serge vraagt dit 
na bij Erwin. 
 

6. Accommodatiebeleid. 
Vorige zomer bij de gemeente geweest om te kijken hoe het project verder opgepakt kan 
worden, toen door gemeente aangeven dat Spirato hier niet meer tussen hoeft te zitten. 
Stichting fanfare had een opdracht gekregen voor aanlevering van stukken, toen verrassende 
reactie gehad van de gemeente dat stichting fanfare dit via Spirato zou moeten aanpakken. 
 
Na wat vertraging heeft Spirato de dit weer opgepakt. 
De werkgroep accommodatiebeleid is uitgebreid. De soos is weer volledig aangesloten, Marij 
Theelen vanuit de Muziekfabriek ook deels ter vervanging van Noud Janssen en Theo is 
aangesloten namens de KBO.  



Alle partijen zijn nu goed vertegenwoordigd. 
Piet ten Haaf heeft in januari een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle partijen op 
spreekuur kon komen, om te kijken naar eventuele mogelijkheden voor realisatie van één 
stichtingsbestuur. 
 
Er zijn positieve gesprekken gevoerd om te kijken naar mogelijke vormen van één 
stichtingsbestuur. 
Vorige week met alle partijen samen geweest en heeft Piet ten Haaf namens Spirato alles 
samengevat naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. 
 
Piet ten Haaf gaat het plan van aanpak voorleggen aan de gemeente. 
Spirato gaat aan de slag met de stichting statuten 
Er moet een afgevaardigde komen van alle partijen/onafhankelijke leden die de oprichting 
tot stichtingsbestuur gaan begeleiden. 
Een onafhankelijke architect gaat de Speulplats en soos schouwen op een constructieve 
manier. à Moet ook leiden naar een basis aanpak voor toekomst bestendige gebouwen. 
 
Als het plan van aanpak aan de gemeente wordt voorgelegd, ook kijken hoe we dit naar 
inwoners kunnen communiceren. 
 
Ook kijken welk aandeel wij als dorpsraad kunnen hebben, richting het vormen van een 
onafhankelijk stichtingsbestuur voor de Speulplats. 
 
Overige actiepunten; 
- Gas/water/licht speelterrein 
- Ontwikkelingen doorgaande weg en eventueel dorpsplein à ook kijken naar mogelijke 

samenwerking met Tienray  
 

7. Rondje dorpsagenda. 
- Krijgen redelijk wel wat activiteiten aangeleverd. 
- Agenda is tot dusverre compleet. 
- Carnaval à Anke gaat dit Frank van de Ven. 
 

8. W.v.t.t.k/Rondvraag 
Serge; vorige week nog richting de gemeente gemaild met betrekking tot het plaatsen van 
een bankje op het Vosseplein. à Voor de zomer moet dit er staan, anders doen we het zelf. 
à Momenteel nog geen reactie gehad. 
Christien; Kermis, wat gaan we er mee doen. Er komen klachten ook rondom de ballonnen. 
à Volgende keer op de agenda + gesuggereerde ideeën.  
Henk;  
- Laatst iemand gesproken rondom rotzooi bij de glasbak. Is het mogelijk hiervoor een 

meertalig bord te plaatsen à zou duidelijk moeten zijn en het niet nodig is. à Eerst de 
vraag terug leggen bij de gemeente 
De kledingbak is ook vaak vol  
à Henk mailt Gertie om te kijken of de frequentie van legen omhoog kan.  

- Afgelopen zaterdag gesproken met Hans de Zwart, Dorpsraad Swolgen i.v.m. problemen 
financiën dorpsraad, daar beheert de gemeente het geld. à Voorgesteld een 
gezamenlijke vergadering te plannen met Swolgen en Tienray om zo een aantal zaken 
bespreekbaar te kunnen maken à Henk legt dit voor bij de andere dorpsraden. 

 
 

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


