15 november 2012
Welkom op deze speciale bijeenkomst met vertegenwoordigers van B& W van Horst aan de Maas
en de Dorpsraad Horst.
Mevr. Birgit op de Laak, Mevr. Loes Wijnhoven en Gonny Rooijakkers.
Speciaal welkom in onze raad ons nieuw lid Henk Janssen.
Verder welkom vertegenwoordigers van de Norbertus parochie Nel van Issum,
Kantkring ‘t Kloske , Mevr. Rina Wijnen’, Theo Hoebers, Rieky Janssen, Gert van der Sterren
en namens CDA mevr. Craenmehr
Bericht van verhindering Ton van der Pol.
Dit jaar hebben we getracht meer mensen te betrekken bij het jaarlijkse overleg met B&W
We hebben de diverse wijkcomités, contactpersonen en verschillende verenigingen aangeschreven
om bewoners van Horst in de gelegenheid te stellen hier aanwezig te zijn.
Dat het niet zo druk is vinden wij een goed teken. Bewoners van Horst weten de weg naar het
gemeentehuis wel te vinden.
Dat u in grote getale aanwezig wilde zijn betekent voor ons dat u ons werk serieus neemt.
Wij als dorpsraad willen bijdragen aan het handhaven en evt. verbeteren van de leefbaarheid van
ons mooie dorp Horst.
Inwoners moeten hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren.
Ons systeem van werken is dat we proberen de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten
We stimuleren, activeren en evt. faciliteren maar willen geen eigenaar worden van het probleem en
willen ook geen tweede gemeenteraad zijn.
Dat dit goed lukt hebben wij gezien in een bijeenkomst met wijkcomités en buurtverenigingen
afgelopen november
De successen van o.a. Beatrixpark, de mussenbuurt en de van Merwijckstraat werden die avond
gepresenteerd.
Ik denk dat we trots mogen zijn op het sterke organisatie- en verenigingsleven in Horst.
Horst van Nature ondernemend.
Dit is een slogan die perfect past bij Horst
Mensen in Horst weten van aanpakken en hebben iets met de natuur gezien de resultaten vanuit
de agrarische sector.
Aandachtspunt vinden wij dat deze sector niet te veel door moet schieten naar de industrie zodat
de kleine ondernemer geen kans meer krijgt en deze industrie kan een bedreiging zijn voor onze
gezondheid en ons landschap.
We denken hierbij o.a. aan het NGB en het bedrijf Ashorst.
Ook de overlast van de A73 komt regelmatig op onze agenda.
Geluid en fijnstof zijn aandachtspunten.
Vreemd vinden wij dat de snelheid bij Venray wel 120km is en niet bij Horst.

Door goede samenwerking met het centrum management en Cita Verde is het thema “ Horst als
groene tuin” ook bij de dorpsraad terecht gekomen.
Wij vinden dat de binnenkomst in ons dorp en gaan derhalve meer aandacht besteden aan de
diverse rotondes.
De rotonde bij houthandel Mol is al keurig opgeknapt.
Binnenkort zal de rotonde richting A73/Venloseweg met ondersteuning van gelden van de provincie
worden aangepakt.
Ook zijn we bezig met de rotonde Westsingel/Americaanseweg waarin we het kantmuseum ook
betrekken.
Hierbij hebben we ondersteuning gekregen van het Maashorstfonds (Rabobank).
Met het Landschap Horst aan de Maas zijn we bezig om het Horster Ommetje te realiseren.
Een prachtige wandeling genaamd ; Dwars door Horst en kunnen daardoor genieten van onze
prachtige natuur en cultuur.
Wel willen wij u aandacht vragen voor de monumentale boom en het pand “ De Oude Lind” aan de
Venrayseweg.
Het verdient niet de schoonheidsprijs om via de Venrayseweg Horst binnen te komen met zo’n
pand en maken ons zorgen om de verzorging van deze monumentale boom.
Vanuit de gezamenlijke collecte heeft Mary Droog zitting in onze dorpsraad.
De collecte is voor het 2e jaar goed verlopen en heeft dit jaar weer een grotere opbrengst gehad.
Verder hebben wij zitting in de klankbord groep Hof ter Berkel wat geleidelijk wordt gerealiseerd.
Ook hier moeten we aandacht besteden aan het feit dat het geen dorp in een dorp wordt.
We worden regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen van Klavertje 4 samen met de
bewonersgroep. Karin Cuppen zit namens de bewoners van Horst in de klankbordgroep bewoners
Klavertje 4.
We hebben een goed contact met de gemeente via Gertie en Mart.
Al onze vragen worden direct beantwoord wat prettig en verhelderd werkt.
Concluderend kunnen we stellen: Er is veel gebeurd en er gebeurt veel in Horst.
Toch blijven we de ontwikkelingen en problematieken volgen zodat we prettig en gezond kunnen
wonen in Horst.
Wij wensen u veel wijsheid met de te nemen beslissingen voor de toekomst.

