Verslag jaarvergadering dorpsraad 3 april 2019:
Aanwezig:

Bjorn de Mulder (VV De Zagewetters), Herman Zegers (SVM/VV De Zagewetters),
Johan Zegers, Raymond Hendrix (DR), Arno Poels (DR), Ilse Vermeulen (Ôs Krèntje),
Wil Weijers (DR/WSV De Natuurvrienden),Mariëlle Smits (kerkbestuur), Bart Peeters
(kerkbestuur), John van Dijck (DR/ Stg. Schaapscompagnie Merselo), Leon Aarts,
Petro Loonen (DR), Anne Koppes (DR), Wouter Egelmeers (DR), Peter Pubben
(stg. GAM), Jan Michels (Stg. ’t Raokeliezer), Sandra Ploegmakers (DR), Frans Janssen
(fanfare St. Oda), Conny van Duijnhoven (DR), Harry Michels (kerkelijk zangkoor),
Truus Michels (ouderen gym), Gerty Cremers (TVM), Mieke Michels (Kindersofa),
Jessie Gellings (Kindersofa), Mark Camps, Henk Wismans, afgevaardigde stg. Loobeek
en Schaapscompagnie Merselo..

Gemeente Venray: Ron Teurlinx, Martine Bruinink
Afgemeld:

Jack van Meijel (BC Dén Tommes), Nellie Jacobs (stg. Molen Nooit Gedacht),
Eric Arts (JUM).

1. Opening en mededelingen:
Voorzitter John opent de vergadering, meldt de afmeldingen.
De vergadering zal na een korte pauze worden gevolgd door de jaarvergadering van de stg. GAM.
Martine Bruinink stelt zich voor als de nieuwe gebiedscoördinator van de dorpen van de gemeente
Venray. Ron blijft het eerste aanspreekpunt voor Merselo.
MFA Merselo (Hoek-Lier):
In januari is het plan ingediend en in februari is het gepresenteerd aan de beoordelingscommissie.
Medio april zal waarschijnlijk het besluit advies volgen van het college B&W, waarna het plan als het
goed is in juni op de agenda komt van de gemeenteraadsvergadering (in het kader van de
voorjaarsbegroting).
Zo gauw er meer nieuws is zal dit worden gedeeld.
Website www.dorpsraadmerselo.nl :
Dorpsraadlid en website beheerder Anne geeft een korte presentatie over de nieuwe website van de
dorpsraad die sinds 3 april 2019 online is.
Behalve een modernere lay-out is de website ook gebruiksvriendelijker voor zowel de gebruiker als
de webmaster.
Nog niet alles is helemaal ingericht, de dorpsagenda is bijvoorbeeld nog niet operationeel en bij
‘foto’s’ is nu nog slechts een demo zichtbaar, maar de notulen en informatie over lopende projecten
van de dorpsraad zijn bijvoorbeeld al via de website in te zien. Zo zijn bij ‘projecten’ bijvoorbeeld de
schetsen van het plan Hoek-Lier te bekijken. De schetsen geven een beeld van hoe het MFA en
omgeving eruit kunnen komen te zien, hoewel dit natuurlijk nog kan veranderen (het zijn slechts
conceptschetsen).
De site biedt de mogelijkheid voor verenigingen en bedrijven om een link te laten plaatsen naar hun
eigen website: formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar via Anne (schriftelijke toestemming voor zo’n
link is nodig i.v.m. de AVG).

2. Notulen jaarvergadering 2018:
Wensbus: De opmerking wordt gemaakt dat
Herman Zegers is in de plaats gekomen van Anneke Walraven.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen en de notulen worden dan ook goedgekeurd.

3. Jaarverslag dorpsraad 2018:
Secretaris Sandra neemt het jaarverslag door en daar waar nodig toegelicht. Er zijn geen op of
aanmerkingen en het jaarverslag wordt goedgekeurd. Sandra wordt bedankt voor het samenstellen.
Zie: jaarverslag (bijlage)

4. Financieel verslag dorpsraad 2018 en begroting 2019:
Penningmeester Conny geeft toelichting en beantwoord vragen (zie ook: bijlagen):













De subsidie van de gemeente Venray is de laatste jaren steeds verder verlaagd: we zien dat
de limiet wat dit betreft is bereikt, de kraan kan niet meer verder dicht.…
Er wordt nog een passende bestemming gezocht voor het bedrag dat de actie ‘Een tientje
voor een vriendje’ van GlaswebVenray voor de dorpsraad heeft opgebracht. Mogelijke
bestedingen zijn het project ‘Promotie Merselo’, de nieuwe website of ‘75j bevrijding’.
Bij projecten staan kosten voor eenDe film over alle dorpen van de gemeente Venray, dit is
een afstudeer project van een stagiaire van Omroep Venray: de première is door
omstandigheden vertraagd.
Wensbus: de Provincie Limburg heeft de subsidie voor 5 jaar tegelijk overgemaakt, om die
reden is er een relatief groot bedrag gereserveerd voor de komende jaren. De Wensbus
draait op dit moment goed, maar de opbrengst uit de ritprijzen alleen is niet kostendekkend.
Dankzij de subsidie hoeft er geen geld bij.
De dorpsraad heeft ook gelden van derden (die geen eigen rechtspersoon zijn) op de
bankrekening (bijv. kermiscommissie, Wensbus, gezamenlijke collecte, Jachtgelden en
Merseloop).
Het fonds ‘De Rakkertjes’ (voortgekomen uit geld dat overgebleven is na opheffing van de
peuterspeelzaal) is niet meegenomen in het financieel overzicht: het betreft een aparte
stichting Stg. Ddie de dorpsraad het mandaatfiat heeft verleend om het geld te besteden aan
initiatieven en projecten door en voor jeugd (met name stimulering van activiteiten).
Aangezien er onduidelijkheid bestaat over de criteria waar een initiatief aan moet voldoen
om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds, is er een werkgroep gevormd
(Bjorn, Mieke, John en Wil) die zich hierover zal buigen. De toetsingscriteria en de wijze
waarop een aanvraag ingediend kan worden zal zo spoedig mogelijk op de website worden
gepubliceerd. John organiseert een bijeenkomst van de werkgroep.
De tip wordt gegeven om de (besteding van de) jachtgelden apart te oormerken en
inzichtelijk te maken in het overzicht. Dit jaar is bijvoorbeeld de boom ter ere van de 100jarige bij de kerk omgewaaid: uit de jachtgelden is een nieuwe boom gefinancierd.

Financieel verslag Ôs Krèntje 2018 en begroting 2019:
Ilse Vermeulen geeft toelichting en beantwoord vragen (zie ook: bijlage):






Sinds het veranderde beleid t.a.v. de verenigingsbijdrage zijn de inkomsten uit
verenigingsbijdragen gestegen en de inkomsten uit advertenties gedaald.
De druk- en portokosten zijn gestegen. Desondanks is er een positief resultaat.
Er volgt nu geen indexering van de verenigingsbijdragen, de advertentiekosten en
abonnementsgelden stijgen met 2 % en voor de postadressen wordt Ôs Krèntje sinds kort
bijna overal digitaal aangeleverd.
Normaal gesproken zou de begroting rond zijn, maar aangezien de opmaakkosten flink
duurder worden als we bij dezelfde drukker blijven, wordt daarvoor nog naar een
passende oplossing gezocht. De verwachtingen zijn gunstigEr lopen diverse gesprekken
met onder andere de drukker, maar alle suggesties zijn welkom.

Marjolein Loonen gaat de taak van Ilse overnemen secretariaat en penningmeester van Ôs Krèntje:
reden voor de Stg. Dorpsraad om passend afscheid te nemen van Ilse en haar te bedanken voor haar
enorme inzet voor Ôs Krèntje gedurende de afgelopen jaren.

5. Kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie:
Bjorn de Mulder en Theo Martens (Theo heeft de taak van Gerrit Hendriks door omstandigheden
overgenomen Gerrit vervangen) hebben de boekhouding en kas van zowel Stg. Dorpsraad als Ôs
Krèntje beide kassen goed geïnspecteerd en zijn tot de conclusie gekomen dat beide
penningmeesters alles netjes verzorgd hebben.
In 2019 vormen Bjorn de Mulder en Ilse Vermeulen de kascommissie.

6. Stand van zaken DOP:
De huidige structuurvisie dorpsontwikkelingsplan (DOP) Merselo stamt uit 2011 en is niet meer upto-date. Een aantalDiverse items zijn inmiddels gerealiseerd of, sowieso de situatie is veranderd en
er zijn nieuwe inzichten, wensen en behoeften die leiden tot wijzigingen in de visie.
Door middel van een inventarisatie van de huidige situatie in ons dorp en met behulp van de input
uit de diverse peilingen, themabijeenkomsten, vergaderingen (met diverse doelgroepen) en de
uitslag van de Dorpsenquête is een herziene dorpsvisie in concept klaar. Hierin zijn bijvoorbeeld de
behoefte aan woningbouw t.b.v. met name senioren en starters en de plannen voor het MFA (HoekLier) opgenomen.
Wat nog rest is het opstellen van een breed gedragen definitief uitvoeringsprogramma met
prioritering. Hiervoor zullen wij, middels Ôs Krèntje, de inwoners om hun medewerking vragen. Het
voorstel om reacties te bundelen en daaruit het definitieve uitvoeringsprogramma vast te stellen
wordt door de vergadering aangenomen.
Het DOP uit 2011 en de uitslag van de enquête is al op www.dorpsraadmerselo.nl in te zien (zoek
onder ‘dorpsraad’). De herziene dorpsvisie zal daar binnenkort ook op worden gepubliceerd, evenals
het definitieve uitvoeringsprogramma.

7. Verenigingen en vrijwilligers:
Om de toekomst voor de Merselose verenigingen met voldoende vrijwilligers te waarborgen is het
noodzakelijk om krachten te bundelen.
Verenigingen hebben behoefte aan vrijwilligers voor bestuursfuncties, regelmatig terugkerende
werkzaamheden en projectmatige werkzaamheden. Uit de enquête bleek dat er een behoorlijk
aantal mensen zijn die aangeven dat zij zich als vrijwilliger in willen zetten. Aangezien dit anoniem
ingevuld kon worden is niet bekend wie dat zijn.
WSV De natuurvrienden kampte met een groot aantal ‘vacatures’ voor vrijwilligers, waarvan er na
een duidelijke oproep (met ‘functieomschrijving’ en indicatie van tijdsinvestering) reeds vier zijn
vervuld. Behalve dat er nog vacatures overblijven die nog niet zijn ingevuld, kampen ook andere
verenigingen met een soortgelijk probleem.
Reden om een werkgroep op te richten die wil inventariseren waar de behoefte aan vrijwilligers
precies uit bestaat: welke taken, bij welke verenigingen, hoeveel tijdsinvestering en welke
competenties zijn er voorervoor nodig? En potentiële vrijwilligers in beeld wil brengen (met ook weer
gegevens over affiniteit, competenties e.d.).
Het idee is om een soort vrijwilligerspool te creëren met mensen, waarvan de mogelijkheden
duidelijk zijn en die eventueel voor meerdere verenigingen inzetbaar zijn. Het gaat dus niet (meteen)
om bestuursfuncties of andere taken waar iemand dan meteen voor langere tijd aan vast zit.
Projecten/taken worden afgesloten met een sociale activiteit (gezellig samenzijn).
De werkgroep zal mensen vragen die als contactpersoon kunnen fungeren om potentiële vrijwilligers
uit te nodigen voor de ‘banenmarkt’ die gepland staat voor 22 mei 2019: verenigingen kunnen zich
daar presenteren en potentiële vrijwilligers (al of niet via een contactpersoon benaderd) kunnen zich
oriënteren.
Meer informatie (over de ‘banenmarkt’) zal de werkgroep via Ôs Krèntje communiceren.
Naast de door de werkgroep beoogde pool is er (op termijn) ook een vorm van samenwerking nodig
tussen verenigingen op ander gebied, bijvoorbeeld op bestuursniveau. Er zijn al voorbeelden van
initiatieven op dit gebied: we kunnen dus leren van elkaar. Het voorstel is om een spreker uit te
nodigen voor de vergadering van juli, echter de voorzitters stellen voor om dit over de vakantie te
tillen: of evt. oktober 2019. De dorpsraad zal dit gaan organiseren.

8. Rondvraag:
Leon: Het trapveldje is aan een maaibeurt toe. Hoe wordt dit tegenwoordig geregeld?
Degene die dit altijd regelde zal dit ook nu nog op zich nemen, de dorpsraad zal in overleg
met de groenbeheerder(s) zorgen dat dit ook voor de toekomst gewaarborgd blijftwordt.
Mark: Spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat er bezwaar is aangetekend door de dorpsraad
tegen de vergunningaanvraag t.b.v. de verbouwing van het voormalige pakhuis bij de molen
(sinds kort door hem aangekocht).
John legt uit dat de dorpsraad het toejuicht dat het pakhuis wordt opgeknapt, maar
desondanks genoodzaakt is om bezwaar aan te tekenen i.v.m. zorgen om de consequenties
voor de verkeerssituatie ter plekke (wegversmalling) en de mogelijke impact op de
bereikbaarheid naarvan de landbouwgronden voor landbouwverkeer, als het trapje aan de
straatkant terugkomt.

Het bordes, dat als restant van het voormalige trapje was overgebleven, is bij de
herinrichting van het Grootdorp vanwege de verkeersveiligheid aangepast (neerklapbaar
gemaakt), maar bij de verbouwing zal het trapje terugkomen. De dorpsraad moet opkomen
voor het algemeen belang en bezwaar aantekenen is voor de dorpsraad de enige optie om
inspraak te houden in het proces.
Mark beaamt dat door het trapje de weg op dat punt smaller zal zijn, maar geeft aan dat het
trapje volledig op eigen grond gerealiseerd wordt (de weg ligt voor een deel op grond van het
pakhuis). Bovendien staat in het DOP vermeld dat het wenselijk is als landbouwverkeer zo
mogelijk uit de kom geweerd wordt. Mark heeft niet de intentie om landbouwverkeer tegen
te houden en wil graag met de dorpsraad en de gemeente in gesprek om een gevaarlijke
situatie te voorkomen. Hij verzoekt de dorpsraad om het bezwaar in te trekken, zodat hij de
verbouwing kan voltooien en hij en zijn huurder geen (verdere) financiële risico’s lopen.
In dit stadium is intrekken van het bezwaar nog niet verstandig, maar een afspraak voor een
gesprek zal aansluitend aan de vergadering geregeld worden. Arno geeft aan dat de
dorpsraad niet zal eisen dat het trapje op die plek niet terug mag keren, maar ook openstaat
voor andere mogelijkheden waarmee de doelstellingen behaald kunnen worden.
Leon vraagt of meegenomen wordt dat in geval er tot maatregelen wordt besloten die
consequenties hebben voor buurtbewoners, de buurtbewoners hierin gekend worden.
Dit zal zeker gebeuren, als er verkeersmaatregelen getroffen moeten worden bij het
terugkomen van het trapje zal de buurt, de eigenaar van het pakhuis, de verenigingen/GAM,
verkeersdeskundige gem. Venray en de dorpsraad hier samen over buigen.
Anne: Wijst de aanwezigen op de formulieren t.b.v. vermelding op de website (toestemming tot
het plaatsen van informatie derden conform de nieuwe AVG regelgeving).
Conny: De onlangs aangeplante bomen aan de Handrik staan nu al vrij scheef.
Het kan zijn dat dDit hoort bij de karakteristiek van de dit soort bomen (knotwilgen)):
terugkoppeling volgt.
Ze heeft het gerucht opgevangen dat Beek zal worden afgesloten voor landbouwverkeer?
Er is voor zover bekend ooit sprake geweest van het niet meer onderhouden van een klein
deel van Beek (waar geen huizen staan), maar dit plan is van de baan. We gaan er dus van uit
dat het enkel een gerucht is en hopen dat de gemeente de dorpsraad bij eventuele plannen
zal betrekken.
Petro: Hoe zit het met het bankje achter in het molenveld? Dit komt in de volgende DR vergadering
op de agenda.
John:

Dit jaar bestaat de Merseloop 10 jaar: reden voor een extra festijn tijdens de Kermis Merselo.
16 oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat Merselo is bevrijd: hier wordt op zondag 13 oktober
feestelijk bij stilgestaan, een werkgroep is bezig met de organisatie van diverse activiteiten.

9. Sluiting:
De volgende dorpsraadvergadering is donderdag 6 juni a.s. om 20.00u in de Loef in Vredepeel
(openbare vergadering, gezamenlijk met dorpsraad Vredepeel).
De volgende vergadering met de voorzitters is woensdag 3 juli om 20.00u in D’n Hoek.

