Verslag dorpsraadvergadering met de voorzitters woensdag 2 oktober 2019:
Aanwezig:

Jan Michels (’t Roakeliezer), Herman Zegers (Wensbus), Arno Poels (DR),
Sandra Ploegmakers (DR), Conny van Duijnhoven (DR), Wouter Egelmeers (DR),
Petro Loonen (DR), John van Dijck (DR), Harrie Michels (kerkelijk zangkoor),
Kitty Janssen (DR), Peter Pubben (stg. GAM), Jan Arts (SVM), Truus Michels-Janssen
(ouderen gym), Francien Gielen (ouderen gym), Gerrit Hendriks (KBO), Frans Janssen
(fanfare St. Oda).

Gemeente Venray:
Afgemeld:

Ron Teurlinx

Anne van Dijck (DR), Raymomd Hendrix (DR), Björn de Mulder (vv De Zagewetters).

1. Opening:
Voorzitter John opent de vergadering en noemt de afmeldingen.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken:
Mededelingen:




Raymond Hendriks heeft te kennen gegeven dat hij de taken voor de dorpsraad niet langer
kan combineren met zijn baan (hij is vaak in het buitenland). I.v.m. de vacature die ontstaat,
vraagt de dorpsraad de voorzitters om mee te denken over een geschikte kandidaat en/of
een geschikte categorie waarin die gezocht moet worden.
De dorpsraad zal tijdens de (besloten) vergadering in november zich hierover verder
beraden.
Promotie Merselo: een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van diverse Merselose
verenigingen en organisaties heeft een flyer ontwikkeld. Deze wordt woensdag 9 oktober
2019 huis-aan-huis verspreid in de Venrayse wijken die grenzen aan Merselo. Er zijn nog 5
vrijwilligers nodig om mee te helpen, 2 melden zich vanuit de vergadering meteen spontaan
aan: het is meteen duidelijk dat er niet gekozen hoeft te worden voor professioneel flyeren à
€ 500,-.

Ingekomen:





Kern met Pit: indien genomineerd € 1000,- voor een project ter verbetering van de
leefomgeving dat binnen 1 jaar gerealiseerd wordt, zie website.
Appeltjes van Oranje: prijzen voor sociale projecten die mensen verbinden, zie website
Oranjefonds.
Onderzoek ‘Gelukkigste senioren’: er komt een link op de website, een papieren website is al
ingevuld door doelgroepen in Merselo.
Afscheid Yvonne Jeuken: hier is een afvaardiging van de dorpsraad naartoe geweest.

3. Notulen vergadering met de voorzitters 3 juli 2019:


Rondvraag: de problemen die Jan aangaf in de communicatie met de gemeente Venray,
betreft niet de communicatie per e-mail, maar telefonisch contact.



Het probleem dat Tilly aangaf is opgelost.

4. Verslag dorpsradenoverleg:
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken:



Reactivering vliegbasis De Peel: zie agendapunt 5.
Vergunningen buitengebied.

5. Vliegbasis De Peel:












Op dit moment worden de zienswijzen op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau
beoordeeld. Vervolgens zal de (onafhankelijke) MER commissie advies uitbrengen over de op
te stellen MER (milieu effect rapport).
November 2020 zullen de MER en het luchthavenbesluit ter inzage liggen en kan ook daar
evt. een zienswijze op worden ingediend indien men zich zorgen maakt of het er niet mee
eens is. Indien er in die fase geen zienswijze wordt ingediend, kan er in een later stadium ook
geen bezwaar meer worden ingediend.
Januari tot maart 2021 zal er reactie volgen op de ingediende zienswijzen.
Mei 2021 wordt het luchthavenbesluit behandeld in de ministerraad en in juli 2021 volgt de
Raad van State.
COVM: de commissie COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond
militaire vliegbases. In de COVM zullen afgevaardigden van 8 gemeenten zitting hebben.
Vanuit Venray zal dit naast wethouder Martijn van der Putten, een inwoner uit de gemeente
zijn. Boudewijn Sterk heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor deze commissie: het DRO
heeft nog een andere kandidaat die zal worden voorgedragen.
Rol dorpsraad: de leden van de dorsraad vragen zich af welke rol zij behoren te spelen met
betrekking tot dit item?
o Stop vliegbasis De Peel heeft een zeer duidelijk standpunt, sommige inwoners van
Merselo maken zich zorgen, anderen zijn neutraal of zien zelfs voordelen van een
reactivering.
o Uit de vergadering komt de suggestie om deze vraag voor te leggen aan het dorp en
de mening te vragen via Ôs Krèntje (met daarbij een onderbouwing).
o Iedereen is het over eens dat informatieverstrekking sowieso een taak is voor de
dorpsraad.
o Overleg met andere betrokken dorpsraden zal volgen (met Vredepeel is al overleg
geweest).
Indien de regering van mening is dat het landsbelang zwaarder weegt dan andere belangen,
kan het zijn dat voor defensie een uitzondering gemaakt wordt voor bijvoorbeeld de
stikstofregeling.

6. Update project ‘Hoek-Lier’:



B&W staan achter het plan en stellen er geld voor beschikbaar.
10 oktober a.s. behandelt de commissie ‘Leven’ het plan.

















Bij een positief advies van de commissie ‘Leven’, komt het plan op de agenda van de
gemeenteraadsvergadering van 29 oktober a.s. Dit is live te volgen via de website van de
gemeente en Omroep Venray.
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal er eerst een gedetailleerd (definitief) plan
gemaakt worden. Dit zal op zijn vroegst medio 2020 klaar zijn en als alles dan meezit, zullen
de bouwwerkzaamheden in 2021 kunnen starten.
Er zal voor worden gewaakt dat de eigendomsrechten goed worden vastgelegd: dat is
destijds bij het huidige gebouw niet helemaal goed gegaan en de gemeente erkend dat ook.
Het dorp zal het gebouw overnemen voor een symbolisch bedrag (€1,-), zowel het deel dat
beheerd wordt door de stg. GAM als het aandeel van SVM: dat betekent dat zowel de lusten
als de lasten voor de Merselose gemeenschap zullen zijn.
Het dorp zal € 600.000,- inbrengen (d.m.v. bijvoorbeeld fondsenwerving en
zelfwerkzaamheden).
Vrijwilligers zijn hard nodig! Arno vraagt bij Wil en Theo na of er geput kan worden uit de
(nog op te zetten) vrijwilligersbank. We kunnen sowieso mensen laten aangeven wat zij zelf
kunnen betekenen en of zij tips hebben wie we waarvoor kunnen vragen.
Het feit dat de school vaste huurder wordt is positief in de totale exploitatie:
o Er komt een 40 jarig huurcontract met SPOV (excl. jaarlijkse indexering), incl.
medegebruik van ruimtes.
o Zij zullen een vergoeding betalen voor beheerskosten.
Behalve financiële steun van de gemeente, zal het ook nodig zijn dat we als dorp de
schouders onder het plan zetten. D.w.z. niet alleen de verenigingen die gebruik (gaan) maken
van het gebouw, maar ook anderen: het wordt een dorpsaccommodatie die o.a. ook zal gaan
fungeren als huiskamer van Merselo. In Vredepeel staat al een prachtige
dorpsaccommodatie en andere dorpen hebben iets soortgelijks hoog op het verlanglijstje
staan.
Onderhoud zal worden uitbesteed indien er niet (langer) voldoende vrijwilligers zijn.
Positief voor Merselo is ook dat als het plan doorgaat, er op de huidige schoollocatie ruimte
komt voor woningbouw:
o Er is nog een tekort van 17 woningen.
o Naar Castenrays voorbeeld kan er gekozen worden voor een stichting die woningen
beheert.

7. 75 jaar bevrijding Merselo:







De werkgroep heeft een programma gemaakt van 11 tot 17u (13 oktober a.s., Merselo is op
16 oktober bevrijd).
Kaartjes voor de dorpslunch zijn verkrijgbaar tot 4 oktober bij café D’n Tommes en Jan
Michels. Het betreft een mix van ‘eten van vroeger’ en ‘eten van nu’ verzorgd door De
Lekkernij ’t Anker. Café D’n Tommes verzorgd o.a. de drank en het geluid.
Wouter zal zorgen dat het terrein gewalst wordt (hij overlegt dit met Wil).
De tent wordt geleverd door de fa. Bressers uit Helmond: zij hebben tevens een belangrijk
deel gesponsord. Als tegenprestatie wordt hun logo op de poster e.d. geplaatst.
De 3 vrijwilligers die nog nodig zijn t.b.v. het opzetten resp. afbreken van tent en podium,
worden direct geregeld vanuit de vergadering.

8. Afstemmen verenigingsactiviteiten (jeugd) Merselo:


Op de website van Dorpsraad Merselo de hele agenda publiceren kan overlap voorkomen:
o Dit wordt nog geïmplementeerd, is door omstandigheden vertraagd.
o Zo gauw dit in orde is zal in Ôs Krèntje vermeld worden dat het doorgeven van
geplande activiteiten belangrijk is om te voorkomen dat er tegelijkertijd activiteiten
plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een weekend weg met een vereniging.
o In Ôs Krèntje zal dan ook (bij de korte termijn agenda) voor de volledige agenda naar
de website worden verwezen.

9. Rondvraag:
Truus: Zullen we de vlag uithangen met 75 jaar vrijheid? Graag! Zowel 13 als 16 oktober. We zullen
dit ook middels Ôs Krèntje vragen aan de overige inwoners.
Petro: Vraagt feedback op Ôs Krèntje. Iedereen is tevreden over de nieuwe lay-out, het gebruik van
foto’s, puzzeltjes e.d. Er wordt zichtbaar aandacht aan besteed. De dorpsraad heeft ook
vanuit Vredepeel spontaan positieve reacties mogen ontvangen over Ôs Krèntje.
Verenigingen en ’t Raokeliezer mogen foto’s aanleveren, die gebruikt worden om zo nodig
vrije plekken op te vullen: graag met datum en wat informatie.
Frans: Aangezien Hiept gedurende WO II Merseloos grondgebied was, blijkt er nog een Merseloos
oorlogsslachtoffer te zijn.
John:

Voor 10 oktober kunnen leden van de Rabobank nog stemmen voor de Rabo clubsupport
actie. Er zijn meerdere deelnemende verenigingen/organisaties in Merselo. Het lijkt misschien
of de dorpsraad ook meedoet, maar dit is Leefbaar Merselo.

