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Jaarverslag 2012
2012 kenmerkt zich als een prettig jaar. Binnen het dorp Horst hebben in 2012 geen grote
issues gespeeld. De ingezette werkwijze van ‘activeren, stimuleren en faciliteren’ werkt
uitermate goed. De dorpsraad probeert de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten.
In het najaar van 2012 is het team versterkt met een nieuw lid, Henk Janssen.

Samenstelling Dorpsraad Horst
In 2012 zijn een 8-tal leden actief binnen de dorpsraad, met elk hun eigen
projecten/interesses.
Naam

Functie

Projecten/onderwerpen

Peter Strijbosch

Voorzitter

Dorpsradenoverleg
Klankbordgroep Greenport/Klavertje 4
Aankleding rotondes

Tiny van

Penningmeester

Wegberg

Aankleding rotondes
Leefbaarheid en zelfredzaamheid

Nelly Janssen

Notulist (wisselend)

Loes van Hoof

Notulist (wisselend)

Website
Verkeer en veiligheid
Groen
Ommetje door Horst
Aankleding rotondes

Marij Droog

Gezamenlijke collecte
Powerman

Ton van der Pol

Centrummanagement, werkgroep
openbare ruimte/parkeren en
veiligheid

Henk Janssen

Gehandicapten/sociaal behoevenden
Leefbaarheid en zelfredzaamheid
Sociale veiligheid

Nicole
Kleuskens

Secretaris

Klankbordgroep Hof te Berkel
Ommetje door Horst
Aankleding rotondes
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Bijeenkomsten van de Dorpsraad in 2012
De Dorpsraad vergadert in 2012 iedere derde donderdag van de maand in het
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
(www.dorpsraadhorst.nl). Ook het weekblad De Hallo vermeldt, een week voor de
vergadering, de datum in ‘de agenda’.
Communicatie
Elke maand worden de wijkcomités, de contactpersonen, politieke partijen en andere
geïnteresseerden geïnformeerd over de vergadering en ontvangen de agenda, in/uitgaande post en notulen van de vorige vergadering per mail. De notulen zijn ook altijd
via de website terug te lezen.
De leden worden tussen twee vergaderingen per mail geïnformeerd over post/mailtjes die
binnen komen op info@dorpsraadhorst.nl.
Enkele specifieke werkzaamheden/acties in 2012 zijn:
Aankleding rotondes
De aankleding/verfraaiing van de rotondes in Horst stonden al langer op de agenda.
In 2012 is de rotonde bij het politiebureau verfraaid door hovenier Hermans.
Ook de rotonde bij houthandel Mol ‘De Zonnevogel’ is schoongemaakt en mooi aangekleed
door hovenier Carlos Hermans.
De financiering voor de rotonde op de Venloseweg ‘naar de Maas’ is geoormerkt voor 2013.
Hovenier Veldpaus zal de aankleding verzorgen.
Voor de rotonde op de Westsingel (richting de Kantfabriek) is de samenwerking gezocht met
een kunstenaar uit Horst. Ondanks een ontwerp heeft dit niet geresulteerd in het uitvoeren
van de opdracht. In 2013 krijgt dit project een vervolg.
Via het Maashorstfonds is een bijdrage ontvangen voor kunstwerk op de rotonde.
Gezamenlijke collecte Horst
In april 2012 is voor de tweede keer samen gecollecteerd.
Vanuit de gezamenlijke collecte neemt Marij Droog zitting in de dorpsraad. De financiële
afwikkeling van de collecte loopt via een aparte bankrekening die onder het algemene
nummer van de dorpsraad valt. De werkgroep maakt zelf een financieel jaaroverzicht van
deze rekening.
Ommetje ‘dwars door Horst’
Na de voorbereidingen in 2010 en de toekenning van het Maashorstfonds en het IKL is in
2012 het ommetje verder uitgewerkt. Voor de inhoud van de informatieborden
(geschiedenis en wetenswaardigheden over Horst) en de vormgeving van de borden en
routepaaltjes is intensief samengewerkt met het Landschap Horst aan de Maas.
In 2013 wordt het ommetje afgerond.
Loes van Hoof en Nicole Kleuskens zijn bij het project betrokken.
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Klankbordgroep Hof te Berkel
Op de plek en rondom Elzenhorst (oude verpleeghuis) zal de komende jaren een nieuwe
wijk verrijzen. Binnen de wijk krijgt de Zorggroep een nieuw complex. Daarnaast worden
in het gebied een 100-tal woningen gerealiseerd.
Vanuit diverse belangengroepen is een klankbordgroep geformeerd.
De klankbordgroep heeft in 2011 een rapport met kaders en aanbevelingen opgesteld voor
de ontwikkelaar, de Zorggroep en de gemeente.
In 2012 is de klankbordgroep vooral actief met input voor de modelwoning en de
herinrichting van het gebied.
Vanuit de dorpsraad heeft Nicole Kleuskens zitting in de klankbordgroep.

Overleg Burgemeester en Wethouders
15 november is de jaarlijkse bijeenkomst met B&W. Mevrouw Birgit op de Laak en
mevrouw Loes Wijnhoven zijn als afgevaardigden van B&W aanwezig. Verder zijn enkele
leden van wijkcomités en inwoners van Horst aanwezig.
Dit jaar zijn verenigingen ook actief uitgenodigd voor het overleg. Dat het niet zo druk is
vindt de dorpsraad een goed teken. Bewoners van Horst weten de weg naar het
gemeentehuis wel te vinden. Iedereen was zeer tevreden over de bijeenkomst.

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

speelveld/speeltoestel In de Riet

•

bloembakken centrum

•

rotondes, schoonmaken en aankleding

En verder
Naast bovenstaande onderwerpen, die vaak in meerdere vergaderingen besproken
worden, zijn nog de volgende zaken aan de orde gekomen:
•

Dorpsradenoverleg;

•

Aansluiting bij klankbordgroep GVVP;

•

Overlast van de A73; geluid en fijn stof zijn aandachtspunten;

•

Klankbordgroep Klavertje 4; Karin Cuppen zit namens de bewoners van Horst in de
klankbordgroep en informeert de dorpsraad over de ontwikkelingen;
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Aandachtspunten 2013
De dorpsraad heeft de intentie de huidige werkwijze verder door te zetten. Door de
rolverdeling intern en de betrokkenheid van elk lid bij diverse issues/activiteiten, blijft de
dorpsraad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het dorp. Waar
wenselijk/noodzakelijk houdt zij een vinger aan de pols en kan bepaalde ontwikkeling
stimuleren, activeren en faciliteren.
Voor 2013 zijn de aankleding van de rotondes en het realiseren van het ommetje door
Horst (‘Dwars door Horst’) de projecten die actief opgepakt/afgerond worden. Daarnaast is
zelfredzaamheid een actueel onderwerp dat aandacht behoeft/zal krijgen.
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!

Horst, mei 2013

Dhr. P. Strijbosch, voorzitter

Mevr. N. Kleuskens, secretaris
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