DORPSRAAD HORST
www.dorpsraadhorst.nl

Jaarverslag 2010
2010 was een bijzonder jaar voor de dorpraad Horst. Eigenlijk was het een ‘nieuwe’ start. Niet alleen
door het vertrek van diverse leden en de aanwas van enkele nieuwe leden, maar ook door het
invoeren van de nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze kenmerkt zich voornamelijk door de nadruk
te leggen op taken als activeren, stimuleren en faciliteren van de inwoners van Horst die een
‘probleem’ hebben. De aandrager van een probleem/vraag, blijft daar ook voor verantwoordelijk. De
dorpsraad ondersteunt en faciliteert deze persoon/groep voornamelijk om tot een oplossing/antwoord
te komen. Met als doel meer bewoners te betrekken bij de woon- en leefomgeving en het dorp Horst.
Daarnaast is in 2010 Peter Strijbosch, na een korte periode als vice-voorzitter, voorzitter geworden.
Tiny van Wegwerg fungeert nog steeds als penningmeester en Nicole Kleuskens die van secretaris.
De notulen worden om toerbeurt verzorgd door Loes van Hoof en Nelly Janssen. Verder zorgen
beiden periodiek voor de publicaties op de website en in de weekbladen. Ton van der Pol is actief in
werkgroep openbare ruimte/parkeren en veiligheid van het centrummanagement. De dorpsraad heeft
heel 2010 dezelfde samenstelling.
Samenstelling Dorpsraad Horst op 31 december 2010:
Peter Strijbosch(voorzitter)
Veld-Oostenrijk
Tiny v. Wegberg (penningmeester)
Groenewoudstraat
Ton v.d. Pol
Van der Horstplein
Loes van Hoof
Venrayseweg
Nelly Janssen
Deken Creemersstraat
Nicole Kleuskens (secretaris)
Wervelstraat
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Bijeenkomsten van de Dorpsraad in 2010
De Dorpsraad vergadert in 2010 iedere derde donderdag van de maand. Begin 2010 was dit nog in
het Dienstencentrum Mikado. Medio 2010 is echter gekozen voor een iets ruimere locatie, namelijk
Bowlingcentrum In de Riet, aan de Westsingel. Zoals altijd zijn alle vergaderingen van de Dorpsraad
openbaar.
De vergaderingdata staan allemaal op de website van de Dorpsraad vermeld. Het jaarlijks overleg met
B&W heeft in 2011 plaatsgevonden in januari
Enkele specifieke werkzaamheden/acties in 2010 zijn:
Klavertje-4
De Dorpsraad van Horst, Grubbenvorst en Sevenum worden regelmatig door wethouder Litjens en
ambtenaren bijgepraat over de zienswijzen en de plannen m.b.t. Klavertje 4.
Vanuit de dorpsraad is Peter hiervoor het vaste aanspreekpunt. Wij beperken onze input en reacties
tot die aspecten, die te maken hebben met de leefbaarheid van de inwoners op het eigen gebied.
LOG Witveldweg en NGB
De Dorpsraad heeft geen enkele reden om af te wijken van eerder ingenomen standpunten, dat m.n.
het NGB grote negatieve invloed heeft op diverse leefbaarheids-aspecten. Wij denken nog steeds dat
de balans van het NGB erg doorslaat naar de negatieve kant.
Begin 2010 heeft de dorpsraad nader kennisgemaakt met enkele leden van Behoud de Parel en is er
bijgepraat over diverse ontwikkelingen met betrekking tot de luchtkwaliteit en meetpunt.
In het najaar is vanuit diverse dorpsraden een open brief gezonden aan B&W om deze bezorgdheid
nogmaals te benadrukken. Aansluitend heeft een overleg plaatsgevonden met de Burgemeester.
Verminder de hinder/A73
De groep ‘Verminder de hinder A73’ heeft in 2010 de dorpsraad bijgepraat en geïnformeerd over de
ontwikkelingen en acties die zij ondernemen. Begin 2010 heeft de groep een overleg met de
gemeente, waarbij is afgesproken dat er een meting plaats zou vinden.
In het najaar is het officieel rapport van de gemeente /GGD van ‘Verminder de Hinder’ beschikbaar.
Helaas biedt het rapport de groep geen directe handvaten om verdere acties te kunnen ondernemen.
Ruimte voor Jongeren
Daan Rooijakkers van Synthese sluit in april 2010 aan bij de vergadering om de problematiek met de
jongeren/jobs weer onder de aandacht brengen. Volgens zijn mening zijn er de afgelopen jaren te
weinig vorderingen gemaakt. De voorstellen hieromtrent liggen nog anno 2011 nog bij Synthese en de
gemeente.
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Tour B&W 7 juni
Door het samengaan van de gemeente maakt B&W een tour langs alle dorpen. 7 juni 2010 heeft
Horst zich gepresenteerd. Naast de dorpsraad waren ook diverse andere organisaties aanwezig
(Vluchtelingenwerk, Vrouwenbeweging, Voetbalclub Wittenhorst, Daan Jans van Wijkcomite “De Riet”,
en aanwezig waren andere bezoekers zoals Tennisclub, de Mussenbuurt).
Aan de hand van een PowerPoint presentatie, met beeld, woord en muziek werden de plussen en
punten die – vanuit de dorpsraad - aandacht behoeven, onder de aandacht gebracht.

Overleg wijkcomités en contactpersonen
In maart is een ontmoeting gehouden met de contactpersonen. De avond had als thema “Dorpsraad
Horst Nieuwe Stijl”.
In april is een ontmoeting gehouden met de wijkcomités. De avond had als thema “Dorpsraad Horst
Nieuwe Stijl”. De ontmoeting werd begeleid door Sjaak Sluiters (Synthese) en Joop Verhulst (Bureau
Veerkracht).

Werkgroep groen/ommetje Horst
In navolging van het rapport ‘groene parels in Horst’ is er in mei nog een vervolgoverleg met Hans
Hensen en Jos Claessens geweest. Diverse acties zoals genoemd in het rapport worden positief
ontvangen en krijgen intern navolging.
In navolging van het rapport is vanuit de werkgroep groen een subsidie aanvraag gedaan voor
‘Horster ommetjes’ bij IKL. Deze wordt uiteindelijk in maart 2011 gehonoreerd. Er is een budget van €
6.000,= om het ommetje in te vullen (met de start in het centrum een soort van 8 die aansluit op de
wandelgebieden in het buitengebied.

Gezamenlijke collecte goede doelen
Vanuit diverse goede doelen komt het verzoek tot een gezamenlijke collecte. De dorpsraad zit de
eerste vergadering voor en faciliteert waar mogelijk.
Nadat de goede doelen besluiten gezamenlijk te collecteren wordt de dorpsraad verzocht de financiën
onder haar hoede te nemen. Uiteindelijk wordt besloten een aparte rekening onder de dorpsraad aan
te vragen. Een van de leden van de gezamenlijke collecte zal permanent zitten nemen in de
dorpsraad. Dit wordt Marij Droog.
Het streven is in april 2011 gezamenlijk te collecteren. Hetgeen uiteindelijk ook lukt.

3

Prioriteitsgeld
De volgende activiteiten zijn betaald uit het budget prioriteitsgelden:
•
•
•
•

Bijdrage beplanting Margrietstraat € 300,=
Heropening St. Jozekapel in de Herstraat € 250,=
Financiële ondersteuning ijsbaan centrum Horst € 1.000,=
Opstarten gezamenlijke collecte € 250,=

Educatieve excursie
In december is het jaarlijks educatieve uitje gehouden. De dorpsraad brengt een bezoek aan
kalverenbedrijf van Arjan Klopman in de LOG. Alle leden waren zeer onder de indruk van de werkwijze
en hebben het uitje als zeer educatief ervaren. Aansluitend is er gegeten bij ‘Terlago’ in Horst.
En verder
Naast bovenstaande onderwerpen, die vaak in meerdere vergaderingen besproken worden, zijn nog
de volgende zaken aan de orde gekomen:
• Dorpsradenoverleg;
• Speelvoorziening in Kasteelpark Ter Horst, langs het Ridders en Rovers pad
• Herinrichting vijver Westsingel n.a.v. plaatsing bergbezinbassis
• Aansluiting bij klankbordgroep GVVP en Hof te Berkel

Aandachtspunten 2011
De dorpsraad heeft de intentie de werkwijze van 2010 in 2011 verder door te zetten. Met een klein
team werk dat uitermate goed.
Door de gehele Dorpsraad is het afgelopen jaar veel en kwalitatief goed werk verzet in het belang van
de Horster gemeenschap. De inzet was groot en de samenwerking met de gemeente was goed. De
resultaten mogen er zijn! De leden hebben zin in 2011.

Horst, april 2011

Dhr. P. Strijbosch, voorzitter

Mevr. N. Kleuskens, secretaris
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