Notulen jaarvergadering met voorzitters stg. Dorpsraad Merselo
Datum: 7 oktober 2020
Aanwezig:
Sandra Ploegmakers, Petro Loonen, Kitty Janssen, John van Dijck, Conny van Duijnhoven, Raymond Hendrix,
Wouter Egelmeers, Arno Poels, Anne Koppes (DR), Ron Teurlinx (gemeente),
Bezoekers: Agnieska Buzala, Herman Zegers (wensbus), Jack Claessens (SVM), Martin Arts (Zagewetters), Johan,
Zegers, Henk Wismans (Raokeliezer), Ilse Vermeulen, Frans Janssen (st. Oda), Peter Pubben (GAM)
De voorzitter opent de vergadering, door de corona beperkingen is de jaarvergadering welke gepland was in
april verzet naar oktober, nu in Zaal het Anker Merselo.
1.

Notulen jaarvergadering 2019:
Op 1 alinea na geen opmerkingen (een alinea over de financiële situatie van de dorpsraad moet
worden verplaatst). Sandra past deze notulen aan en daarna kan het op de website worden geplaatst.

2.

Financieel verslag dorpsraad 2019 en begroting 2020:
Conny geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven over 2019 alsmede over de begroting voor 2020.
Suggestie vanuit de bezoekers: komend jaar bij de balans de inkomsten/uitgaven van het voorgaande
jaar naast de huidige cijfers zetten. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht van uitschieters.

3.

Financieel verslag 2019 en begroting 2020 van Dorpsblad Os Krentje:
De penningmeester van Os Krentje is niet aanwezig, om die reden licht Sandra de getallen toe. Alles
ziet er prima uit, wel zien wij dat door corona de advertenties flink zijn teruggelopen (wat direct
gevolgen heeft op de inkomsten).
Sandra ligt toe dat de abonnementskosten verhoogd zijn (conform eerdere afspraak) en dat de
abonnementsgelden nu vooraf zullen worden geint. Hier is iedereen mee akkoord.
Er is een plan ontstaan om bedrijven en/of verenigingen de mogelijkheid te bieden om zich te
promoten in os Krentje tijdens de corona periode (zonder kosten). Dit zal worden opgepakt door de
werkgroep van Os Krentje.
Vanuit de bezoekers wordt aangegeven dat de nieuwe opzet van Os Krentje (welke sinds afgelopen
jaar bij Xerox wordt gedrukt) er prima en verfrissend uitziet.

4.

Kascontrole:
Ilse en Björn hebben de kascontrole gedaan voor zowel Stg. Dorpsraad en Os Krentje. Zij hebben geen
fouten of onvolkomenheden gevonden en de boekhouding dus goedgekeurd.
Bjorn is aftredend en Ilse zal het komend jaar de controle uitvoeren samen met Jack Claessens (SVM).

5.

Woningbouw:
Middels een presentatie wordt de woningbouwlocatie die vrijkomt op het huidige schoolterrein
bekeken. Ook worden er vragen gesteld aan de aanwezigen in de zaal:
 Wat wil het dorp op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw staat? En wat zijn de
mogelijkheden vanuit de grondeigenaar Gemeente Venray?
Dit is weliswaar in de dorps/woonenquête van 2017 door de dorpsraad gepeild, maar
inmiddels mogelijk gedateerd.
 Om invulling te geven aan de wensen van het dorp zal er een projectteam gevormd worden
welke zowel de vraagstukken alsmede de wensen voor deze locatie gaat invullen. Daarna zal
gestart worden met het invulling geven aan dit belangrijke plan voor Merselo.
Hierbij zal maximaal rekening worden gehouden met de dorpsbewoners en speciaal de
aanwonenden. Ook zal gevraagd worden aan omwonenden en geïnteresseerden om deel te





6.

nemen in het projectteam om mee te denken zodat het plan past binnen de wensen van het
dorp.
Ook zal bekeken worden of er gestart kan worden met het aanpassen van het
bestemmingsplan (voor bijvoorbeeld het realiseren van woningen aan de Coppelenberg
(locatie van de oude kleuterschool).
Uiteraard zal het dorp maximaal betrokken en geïnformeerd worden zodat het projectteam
tot een gedragen invulling kan komen voor deze toplocatie voor woningbouw in ons dorp!

Plannen voor re-activatie Vliegbasis de Peel:
Zoals al eerder aangegeven fungeert Stg. Dorpsraad Merselo als informatieverstrekker. Desalniettemin
willen wij graag horen van de aanwezigen en het gehele dorp hoe zij staan in deze mogelijke heractivatie. Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat er al meerdere mensen uit Merselo zijn
verhuisd door de dreigende geluidsoverlast.
Arno laat middels een presentatie zien wat de stappen zijn die door defensie genomen worden om tot
een luchthavenbesluit te komen. Er is nu een uitstel voor de procedure aangevraagd voor minimaal 2
jaar. Wij (de dorpsraad) blijven alles goed in de gaten houden. Arno en Raymond zullen al het nieuws
rondom vliegbasis de Peel verzamelen en dit tijdens de dorpsraadvergaderingen terugkoppelen.
Indien nodig zal er een publicatie van deze nieuwsfeiten worden geplaatst in os Krentje.

Rondvraag:
 Sandra: Zij heeft folders bij voor “Kern met pit” van de KNHM. Zij licht dit kort toe dat hier
door buurtschappen, verenigingen, stichtingen of andere een mooi geldbedrag mee
binnengehaald kan worden.
 Herman nodigt iedereen uit om over 2 weken naar de presentatie van onze 1e Merselose
duo-fiets te komen, dit is op 25 oktober 2020. Vanaf 10.30 uur zal er een niet te missen
programma worden vertoond waarbij hij aanraad zeker te komen kijken….!
 John:
o Omgevingsvisie: Alle dorpen in de gemeente Venray zijn gevraagd om een visie op te
stellen welke opgenomen wordt in de Omgevingsvisie Venray. Het is een soort
samenvatting van ons DorpsOntwikkelingsPlan (DOP).
Ook zijn er 13 aandachtsgebieden waarbij wij als dorp de prioriteit voor mogen
bepalen. Er wordt voorgesteld om dit te publiceren in Os Krentje zodat alle inwoners
de kans krijgen om mee te denken in deze toch wel belangrijke visie. Uit alle
inzendingen zal dan een top 5 worden gedestilleerd welke in de visie wordt
verwerkt.
o Op vrijdag 9 oktober 2020 zal de 1e steen gelegd worden door de initiatiefnemers
van de Volmolen. Dit zal plaatsvinden bij de volmolen aan de Zandweg in Merselo.
o Vanuit gemeente Venray is er gevraagd of wij akkoord gaan met het plaatsen van
WhatsApp borden voor buurtpreventie. Merselo zal er in totaal 4 krijgen bij de
ingang van de kom. In principe is niemand er op tegen, dit zal ook worden
gecommuniceerd in Os Krentje.
o Het Stimuleringsfonds de Rakkertjes wordt nogmaals onder de aandacht gebracht bij
de voorzitters van de Merselose verenigingen. Dit fonds is in het leven geroepen
voor het stimuleren van jeugdactiviteiten in ons dorp. Helaas is er tot nu toe nog niet
veel gebruik van gemaakt wat jammer is.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor zijn of haar aanwezigheid (ondanks de corona
pandemie en bijbehorende beperkingen).

