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

Aanwezig: Johan Coenders, Serge Coenders, Christien Jillessen, Jürgen Wijnbergen, Hans Sijbers, 
Angelique Custers- van Dijck en Ben Heijligers 
                     
Gasten: Sraar Bruijsten, Thea v/d Linden, Theo Groenen en Dorpsraden Swolgen en Tienray 
 
Afwezig: Anke Voesten 
 
Agenda: 

1. Welkom/ opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen vergadering 6 februari 2018 

3.1. Vaststellen actielijst 
3.2. Ingekomen stukken 

4. Kermis  
5. Update Provinciale weg N554 
6. Mini-dorpsradenoverleg Swolgen & Tienray 
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 

 
3. Vaststellen notulen vergadering 6 februari 2018 

-Notulen goedgekeurd en vastgesteld.  
 

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

              3.2 Ingekomen stukken 
 -Mail over lezing heggenvlechten, mogelijkheden bespreken met de dorpsraad. 

                Desbetreffende heer wordt uitgenodigd voor een vergadering later dit jaar. 
 - Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling 
 - Voucher vlaai voor werkgroep accommodatiebeleid 
 - nieuwsbrief VKKl en Spirato 
 - Nieuwsbrief landschap Horst aan de Maas 
   

4. Kermis 
Programma vergelijkbaar met vorig jaar. 



Alternatief bedenken voor ballonnenwedstrijd (tombola/Nienke Wijnhoven kermis openen). Hans zet 
prijsvraag uit onder jeugd via school. 
Serge neemt contact op met Elly Geurst om e.e.a te bespreken m.b.t. de kermis. 
We leveren dit jaar zelf een kleurplaat aan. Kleurplaat als pdf digitaal beschikbaar maken. 
 
 

5. Update Provincialeweg N554 
Belangrijk in dit onderwerp is dat in de onderhandelingen over de N554 ook de spoorwegovergang 
Horst/Sevenum wordt meegenomen. 
In de communicatie is dit echter van elkaar gescheiden. 
-Er is een enquête uit gezet door de Dorpsraden van Tienray en Meerlo om het aantal    
 incidenten op de N554 in kaart te brengen. Van 2014 – heden hebben er een 70-tal  
 incidenten plaats gevonden. Meeste respondenten uit Tienray. 
-Er is een gesprek geweest met container terminal in Wanssum om het aantal transporten   
 door Meerlo en Tienray terug te brengen. Dit lijkt succesvol zijn geweest. 
 Momenteel rijden er veel kiepwagens door de kernen. Niet duidelijk is of deze naar de   
 Diepeling rijden of dat deze voor het OMA project werken. Gaat de DR achteraan. 
-Er vindt binnenkort een telling van doorgaand-/bestemmingsvrachtverkeer plaats. 
-Aansluiting N270 op A73 zorgt in de spits voor veel verkeer waardoor mensen  er voor   
 kiezen via Wanssum en Meerlo naar Horst te rijden. Dit knelpunt wordt op z'n vroegst eind  
 2019 aangepakt.  
 
 

 
6. Mini- dorpsraden overleg Swolgen & Tienray 

               N.a.v. Vragen van Dorpsraad Swolgen is besloten tot dit mini-overleg.                                                                                 
               De volgende punten worden besproken: Besteding/verantwoording prioriteitsgelden,   
               financiën dorpsraad en groenonderhoud 
     

7. Accommodatiebeleid. 
-Tip voor Naoberzorgpunt. 
 De gemeente onderhoudt contacten met zorgorganisaties die mogelijk zorgcomplexen   
 kunnen/willen realiseren. 
-N.a.v. opmerkingen over contributie van gebruikers van de sporthal is er navraag gedaan    
 naar de huurprijs voor de Sportzaal. Huurprijs is uniform vastgesteld voor alle sportzalen in 
 de gemeente. Hoogte contributie ligt hierdoor bij verenigingen die gebruik maken van de  
 sportzaal. 
-Er heeft een schouw plaats gevonden bij sportzaal, Soos en Speulplats. Resultaat is nog niet  
 gecommuniceerd. 
-Er vindt nog een onafhankelijke schouw van de Speulplats plaats. 
-Hans en Johan hebben met een delegatie van de gemeente om tafel gezeten om e.e.a toe te   
 lichten. 
-Er heeft een presentatie van de plannen bij KBO plaats gevonden. 
-Er hebben gesprekken me potentiële gebruikers van de Speulplats plaats gevonden. 
-Er hebben gesprekken met lokale horeca ondernemers plaats gevonden. 
               -Soos is aangesloten bij gesprekken om de Speulplats in een stichting onder te brengen. 
               -Spirato stuurt half maart voor een sluitend verhaal naar de werkgroep. 
               -Al deze ontwikkelingen moeten leiden tot een blauwdruk voor de gemeente. 
               -Elektra en stroom op speelterrein. De gemeente is bereidt mee te werken maar door het  
                beperkte aantal activiteiten dat op het speelterrein georganiseerd wordt geven ze voor het  
                moment de voorkeur aan het gebruik van een aggregaat  



 
8. Rondje dorpsagenda. 

 
9. W.v.t.t.k/Rondvraag 

-Iepen Hoofdstraat worden dit jaar verwijderd ivm overlast bewoners. Er komt overleg om te    
 bepalen welke bomen er voor in de plaats komen. Onderhoud/snoei van de bomen dient   
 door aanwonenden zelf uitgevoerd te worden. 

-800 jr Horst. Er zijn 3 projecten ingediend te weten: 1. Wandeling met Historische beelden  
 door het dorp, 2. Molenbeek verbindt de gemeente (kanotocht over Molenbeek), 3. vakantie  
 in eigen gemeente. Punt 2 wordt door organisatie uitgewerkt. Punt 1 wordt t.z.t door de  
 Dorpsraad uitgewerkt. 
-Vossenplein. Er is hernieuwd contact met de gemeente geweest. Picknick set wordt geplaats   
 op door de bewoners aan gegeven locatie. Kosten Picknick-set zijn voor Dorpsraad. 
-Aanlichting Welkomsborden. Henk laat Gertie weten dat de werkzaamheden een aanvang  
 kunnen nemen. 
-Kledingcontainers Dorpbroekstraat.  Het komt regelmatig voor dat het bij de   
 kledingcontainer rommelig is. Mogelijke oorzaak is dat de container vol is. 
 Wat is hier aan te doen? Contactgegevens organisatie beter vermelden zodat in geval van   
 een volle container contact kan worden opgenomen. Eerst volgende verzamelpunt   
 vermelden. 

               Henk bespreekt dit met Gertie. 
              -Pastoor Verheggen viert dit jaar op 3 juni zijn 25 jarig priesterschap. 
               Dorpsraad kan/wil deelnemen in de organisatie van de activiteiten/feestelijkheden. 

 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op dinsdag 3 april om 20:00 uur  


