JAARVERSLAG 2020
van Stichting Dorpsraad Merselo

Het jaar 2020 was in vele opzichten een jaar wat totaal anders gelopen is dan
verwacht. De corona crisis welke vanaf maart 2020 heel Nederland op zijn kop heeft
gezet heeft ook flink impact gehad op ons de inwoners van Merselo. Evenementen,
verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten maar ook de dagelijkse gang van zaken zijn
niet doorgegaan of anders ingevuld.
Wat wij wel gemerkt hebben is dat de inwoners van Merselo zeer veerkrachtig zijn
en klaar staan voor elkaar, er is positief omgegaan met de opgelegde maatregelen
en samen hebben wij het beste uit de situatie weten te halen.
In dit jaarverslag is een selectie gemaakt van de activiteiten die wel doorgang
hebben gevonden, zonder volledig te willen zijn, willen wij deze nader toelichten.
Samenstelling Dorpsraad.
In 2020 is de samenstelling van de dorpsraad ongewijzigd gebleven.
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de Dorpsraad per 31-12-2020
weergegeven:
Samenstelling
Voorzitter
Vicevoorzitter
Notulist
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam
John van Dijck
Petro Loonen
Anne Koppes
Sandra Ploegmakers
Conny van Duijnhoven
Arno Poels
Raymond Hendrix
Kitty Janssen
Wouter Egelmeers

Project MFA Merselo
In 2015 is basisschool De Lier samen met stichting GAM een onderzoek gestart om
te bekijken of een gezamenlijk gebouw gerealiseerd kan worden op de huidige locatie
van Den Hoek (plan Hoek-Lier). Vanwege het dorpsbelang is ook de dorpsraad hierbij
betrokken.
In de afgelopen jaren is er intensief gesproken met alle belanghebbende partijen van
dit omvattend project; stichting GAM, basisschool De Lier, Gemeente Venray, de
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huidige gebruikers van Den Hoek, de verenigingen in ons dorp, direct aanwonenden,
dorpsbewoners en de Dorpsraad.
Nadat in 2019 het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad heeft de coronacrisis
voor enige vertraging in de verdere uitwerking gezorgd. Ook de eigendomsdiscussie
van het huidige gebouw heeft voor enige vertraging gezorgd. In de
dorpsraadvergaderingen met de voorzitters is dit meerdere malen besproken en
hieruit is gebleken dat het belang voor het tot succes brengen van dit project door alle
voorzitters van de verenigingen wordt onderstreept.
Momenteel wordt het project door meerdere werkgroepen uitgewerkt en het streven
is om het gebouw na de zomervakantie van 2022 op te leveren.
Woningbouw
Woningbouw blijft één van de speerpunten voor de dorpsraad Merselo. Door het
verplaatsen van de basisschool De Lier (project MFA Merselo) komt er ruimte vrij om
invulling te geven aan de grote woonbehoefte die al jaren in ons dorp aanwezig is.
De werkgroep woningbouw heeft in overleg met Gemeente Venray overleg gevoerd
over de mogelijkheden voor deze bouwlocatie. Op basis van de woonvisie welke
begin 2021 opgeleverd is zal het plan verder ingevuld worden. Dit zal in nauwe
samenspraak gaan met de omwonenden, de belangstellenden en overige
belanghebbenden. Naar verwachting zal er na het ondertekenen van de
ontwikkelovereeenkomst voor de MFA Merselo (voorjaar 2021) meer duidelijk worden
over de mogelijheden voor dit nieuwe project.
We zullen ook het dorp, en zeker de aanwonenden informeren (persoonlijk of via Os
Krentje) zodra er ontwikkelingen zijn.
Ook het nieuwbouwproject van de 6 woningen aan het Grootdorp hebben wij als
dorpsraad als een positieve ontwikkeling voor het dorp betiteld en het plan is in een
openbare dorpsraadvergadering met belanghebbenden besproken.
Initiatief Duofiets
Merselo heeft dankzij enkele actieve dorpsgenoten een eigen duofiets aan kunnen
schaffen, het project ‘Ôzze vita fiets’.
Nadat andere dorpen in gemeente Venray met succes een Duofiets hadden
verkregen is een projectteam in het voorjaar gestart met de planvorming, enkele
fanatieke dorpsgenoten hebben met veel enthousiasme een uitgebreid projectplan
opgesteld en door intensieve samenwerking is in een recordtijd het benodigde budget
binnengehaald. Resultaat was dat direct na de zomer 2020 een duofiets voor Merselo
beschikbaar
was,
lof
voor
het
organiserende
projectteam!
Ôzze vita fiets kan gereserveerd worden om met zijn tweeën een toertocht te maken
door de mooie Merselose omgeving. Mede door sponsoring en giften van instanties,
bedrijven en gulle dorpsbewoners is dit project tot een groot succes gebracht.
Leefbaar Merselo
Vanaf 2013 is er in het kader van de drie decentralisaties in de WMO wetgeving een
werkgroep ‘Leefbaar Merselo’ opgericht. Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste
en betrokken vrijwilligers. Door omstandigheden is de ontmoetingsplek verhuisd van
“De Schop” naar een mooi ingerichte locatie midden in Merselo, een lokaal in de
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voormalige kleuterschool. Helaas kon er door corona weinig bijeenkomsten in deze
nieuwe ontmoetingsplek georganiseerd worden. Zodra HoekLier gerealiseerd is zal
Leefbaar Merselo verhuizen naar de MFA Merselo.
Voorgenomen reactivering vliegbasis de Peel
In 2019 heeft het ministerie van Defensie aangekondigd dat zij het plan heeft
opgepakt om vliegbasis de Peel te reactiveren. Als dorpsraad hebben wij grote
zorgen dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor ons woongenot. Om die reden
hebben wij zoveel mogelijk het dorp geïnformeerd over de plannen, de mogelijke
gevolgen daarvan en alle ontwikkelingen in het kader van het voornemen.
In de dorpsraadvergaderingen is meerdere malen gesproken over dit onderwerp en
het laatste nieuws is regelmatig gedeeld in Os krentje. De dorpsraad heeft 2
dorpsraadleden aangewezen die actief bezig zijn met het verzamelen van
informatie, nieuws en ontwikkelingen zodat het dorp tijdig geïnformeerd kan worden.
Wensbus Vredepeel- Merselo
Sinds 2014 heeft Merselo en Vredepeel de Wensbus. Met name door het wegvallen
van het openbaar vervoer in ons dorp is de wensbus een ideale aanvulling voor veel
dorpsbewoners. Corona heeft ook bij de wensbus organisatie voor tegenslagen
gezorgd, een flinke terugval van klanten en dus ritten.
De coördinatie en planning van de wensbus is in goede handen bij Herman Zegers,
Wil Weijers en Leo Peeters.
Ôs Krèntje
Al jaren brengt de dorpsraad het blad Ôs Krèntje uit. In 2020 verscheen de 72ste
jaargang. Met dit dorpsblad willen wij de dorpsgemeenschap van Merselo en
Vredepeel op de hoogte houden van dorpsnieuws, activiteiten en
wetenswaardigheden in ons dorp. Mede doordat het verenigingsactiviteiten grote
deels zijn stilgevallen door corona is door de werkgroep van Os Krentje besloten om
tijdelijk niet wekelijks maar om de week in 2020 Os Krentje uit te brengen.
Een woord van dank is op zijn plaats voor Marjolein en Petro Loonen welke de
administratie en het redactionele gedeelte van Ôs Krentje in 2020 verzorgde.

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 het dorp, de gemeente en/of
andere instanties zijn besproken:
- Onderhoud wegen
- Jeugdfonds ‘De Rakkertjes’
- DorpsOntwikkelingsPlan
- Ontwikkelingen Loobeekdal (Stg. Loobeek)
- Ontwikkeling openbare ruimten in Merselo
- Verkeersveiligheid
- Gezamenlijke collecte
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Promotie Merselo
Kermis (welke door corona niet door kon gaan)
Plaatsen kerstboom bij de kerk
Verenigingsproblematiek
Website Dorpsraad

Om al deze punten besproken te krijgen heeft de Dorpsraad voornamelijk 11 maal
vergaderd. Waarvan 4x digitaal. Hiernaast nog diverse (digitale) bijeenkomsten
Verder is de Dorpsraad Merselo vertegenwoordigd in vergaderingen van:
 Dorpsradenoverleg gemeente Venray (DRO)
 Vergadering met de voorzitters van de verenigingen in Merselo
 Diverse (info) bijeenkomsten o.a. Gemeente Venray.

Wij hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de activiteiten die de
Dorpsraad Merselo in 2020 heeft ondernomen.
Ondanks de beperkingen in deze coronatijd blijven wij ons ook in 2021 inzetten voor
de leefbaarheid binnen Merselo en het welzijn van zijn inwoners.
Merselo, 1 april 2021.
Stichting Dorpsraad Merselo
Sandra Ploegmakers, secretaris.
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