JAARVERSLAG 2019
Stichting Dorpsraad Merselo

Ook in 2019 is de Dorpsraad op vele terreinen actief geweest. Wij hebben een
selectie gemaakt uit deze activiteiten en zullen nu enkele hiervan, zonder volledig te
willen zijn, nader toelichten.

Samenstelling Dorpsraad.
In 2019 is de samenstelling van de dorpsraad ongewijzigd gebleven. Voor de
duidelijkheid en volledigheid vermelden wij hierbij de samenstelling van de
Dorpsraad per 31-12-2019.
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Ontwikkelingen verplaatsing basisschool naar Den Hoek (Hoek-Lier)
Het project Hoek-Lier is een veel omvattend project dat ertoe zal leiden dat Merselo
een geheel nieuwe basisschool krijgt en dat het gemeenschapshuis D’n Hoek
verbouwd wordt, met meer ruimte voor activiteiten van verenigingen en andere
initiatieven uit Merselo. Kort samengevat, een multifunctionele accommodatie in
Merselo (MFA).
Het doel van dit project:
 Realiseren van een nieuwe basisschool;
 Verkrijgen van een goed te exploiteren gemeenschapsgebouw voor alle
inwoners/verenigingen;
 Ruimte voor woningbouw in het centrum (oude schoollocatie).
Na vele jaren voorbereiden, planvorming, veel afstemmen, doorzettingsvermogen en
heel veel geduld van het dorp en alle projectleden was het in 2019 dan eindelijk
zover…, het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad Venray!
Dit is een mijlpaal voor ons dorp, iets waar wij allen zeer trots op zijn. Het plan zal nu
omgezet worden in een project wat naar verwachting in de komende 2 jaar tot
realisatie gebracht zal worden.
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Woningbouw
In 2019 hebben er aan de rand van het dorp (Haag/Pas) en op de Vloetweg enkele
particuliere bouwinitiatieven plaatsgevonden. Gezien de grote vraag/behoefte naar
woningen in Merselo is dit veel te weinig. Een van de belangrijkste redenen is het
ontbreken van bouwgrond in ons dorp.
Door de verplaatsing van de basisschool naar Den Hoek komt er in het centrum van
ons dorp ruimte vrij voor een 20-tal nieuwbouwwoningen. De dorpsraad zal tijdig in
overleg gaan met het dorp, aanwonenden en gemeente om de beste invulling te
geven aan de ontwikkeling van het vrijkomende terrein  woningbouw.
Wensbus Vredepeel en Merselo
Er zijn ongeveer 15 chauffeurs voor het besturen van deze bus. De coördinatie van
de Wensbus in handen van Herman Zegers. In de 2e helft van 2019 zijn er twee
coördinatoren toegevoegd om het relatief vele werk te verdelen (Wil Weijers en Leo
Peeters). Door het enthousiasme van de Wensbus vrijwilligers en extra promotie is
de animo voor het gebruik van de Wensbus in 2019 flink toegenomen!
Vliegbasis De Peel:
De voorgenomen plannen om de vliegbasis De Peel te reactiveren voor F35
straaljagers heeft menig dorpsbewoner doen opschrikken.
Als dorpsraad hebben wij de rol van informatieverstrekker opgenomen. Om die reden
is er direct na het bekend worden een informatieavond in Merselo georganiseerd, een
woordvoerder van het Ministerie van Defensie gaf uitleg over de plannen en vragen
werden beantwoord. Het was een druk bezochte bijeenkomst. Ook is er in ons dorp
een
actiegroep
ontstaan.
In
deze
groep
hebben
bezorgde
inwoners/personen/instellingen zich verenigd om gezamenlijk een vuist te maken
tegen deze plannen.
Als dorpsraad hebben wij het indienen van zienswijzen op het voornemen gepromoot
en daar waar nodig gefaciliteerd. Verder is het onderwerp als vast punt op de
vergaderingingen besproken.
Herdenking 75-jarig bevrijding:
In 2019 was het 75 jaar geleden dat Merselo bevrijd werd  16 oktober 1944. Reden
voor diverse verenigingen en Dorpsraad om in Merselo om een werkgroep ’75 jaar
bevrijding Merselo’ op te richten.
De werkgroep heeft in samenwerking met vele vrijwilligers een prachtige dag
georganiseerd. Een divers programma van een officieel gedeelte (herdenking met
kranslegging, hijsen van de vlag en toespraken), een drukbezochte dorpslunch en
een feest in op het terrein bij de molen Merselo (herdenking met toespraken, foto’s,
maar ook oude legervoertuigen en een concert van Fanfare/drumband St. Oda).
Nieuwe website:
Doordat de gezamenlijke website dorpenvenray verviel heeft dorpsraad merselo een
eigen website opgezet, namelijk: www.dorpsraadmerselo.nl
Op deze website zijn onder andere de actuele dorpsagenda, agenda en notulen van
vergaderingen, Merselose verenigingen en algemene dorpsinformatie terug te
vinden.
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Overleg met de voorzitters van Merselose verenigingen
Al meerdere jaren organiseert de dorpsraad elk kwartaal een overleg met de
voorzitters van de Merselose verenigingen. Door frequent contact te houden met de
verenigingen ontstaat de mogelijkheid om meer voeling te houden met de
dorpsgemeenschap en een beter beeld te krijgen van wat er leeft en heerst.
In 2019 is er onder andere gesproken over de plannen Hoek-Lier, plannen
heropening vliegbasis de Peel, promotie Merselo en het opzetten van een
vrijwilligerspool.
Ôs Krèntje
Ook in 2019 heeft de Dorpsraad Merselo het dorpsblad Ôs Krèntje uitgegeven.
Via Ôs Krèntje wil de Dorpsraad de dorpsgemeenschappen van Merselo en
Vredepeel op de hoogte houden van de punten die besproken worden in de
maandelijkse dorpsraadvergaderingen, dorpsnieuws, activiteiten van verenigingen,
en wetenswaardigheden in de dorpen.
Een woord van dank is op zijn plaats voor Marjolein en Petro Loonen (verzorging van
de administratie en het drukken van Os Krentje).
Werkgroep Leefbaar Merselo
In het kader van de decentralisaties in de WMO wetgeving is er enkele jaren terug
een werkgroep ‘Leefbaar Merselo’ opgericht. De werkgroep bestaat uit
afgevaardigden van de KBO,
Dorpsraad Merselo
en vrijwilligers.
Iedere donderdag wordt er een samenzijn georganiseerd waarbij iedereen welkom
is.
Kermis Merselo
De laatste jaren wordt de Merselose kermis door steeds meer verenigingen
ondersteund waardoor het draagvlak van dit dorpsfeest groot genoemd mag worden!
Er worden activiteiten georganiseerd door de KBO, Fanfare, Jeugdorkest,
Merseloop/ATV Venray, JUM, Kermiscomitee, gezamenlijke jeugdverenigingen en
de Dorpsraad. Er kan dan ook gesteld worden dat de Merselose kermis in combinatie
met alle georganiseerde activiteiten een groot succes is.
Algemeen
Zonder hierop verder in te gaan willen wij de onderwerpen noemen, die aan de orde
zijn geweest en per brief of in persoonlijk contact met de gemeente en/of andere
instanties zijn besproken:
- Onderhoud wegen;
- DorpsOntwikkelingsPlan (DOP);
- Verkeersveiligheid in ons dorp;
- Gezamenlijke vergadering dorpsraden Vredepeel en Merselo;
- Promotie Merselo
- Jeugdfonds ‘De Rakkertjes’;
- Openbaar vervoer;
- Onderhoud openbaar groen in Merselo;
- Ontwikkeling openbare ruimten in Merselo;
- Stichting schaapscompagnie;
- Stichting Loobeek;
- Gezamenlijke collecte;
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-

Welkomstbrief nieuwe bewoners Merselo;
Kerstboomverbranding en kerstverlichting (bij de kerk)

Om al deze punten besproken te krijgen heeft de Dorpsraad 11 maal vergaderd met
daarnaast nog diverse overlegbijeenkomsten.
Verder is de Dorpsraad Merselo vertegenwoordigd in vergaderingen van:
 Dorpsradenoverleg gemeente Venray (DRO)
 Vergadering met de voorzitters van de verenigingen in Merselo

Ook heeft de Dorpsraad Merselo "acte de présence" gegeven op diverse recepties,
openingen, installaties, afscheid, jubilea en ander festiviteiten binnen en buiten
Merselo.

Wij hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de activiteiten die de
Dorpsraad Merselo in 2019 heeft ondernomen.
Ook in 2020 blijven wij ons inzetten voor de leefbaarheid binnen Merselo en het
welzijn van zijn inwoners.

Merselo, 1 oktober 2020.
Stichting Dorpsraad Merselo
Sandra Ploegmakers, secretaris.
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