Verslag bijeenkomst
Interactieve informatiebijeenkomst Kern Horst
donderdag 21 april 2016
Aanwezig: wijkcomités, buurtcomités, bewonersinitiatiefgroepen Kern Horst en contactpersonen, wethouder
Ger van Rensch en leden dorpsraad Horst
Op donderdag 21 april was de informatie uitwisselingsbijeenkomst 2016, georganiseerd door de Dorpsraad
Horst.
Na de opening om 20.00 door Peter Strijbosch, voorzitter Dorpsraad Horst gaf Mart Thijssen, Gemeente Horst
aan de Maas een toelichting over de resultaten van het 4e Leefbaarheidsonderzoek Horst a/d Maas.
Over het algemeen zijn de inwoners van Horst tevreden over het dorp en de leefomgeving.
Het volledige verslag is te vinden via deze link.
Uit naam van de werkgroep Berkelsbroekpark gaf Jack Janssen een toelichting op het proces en de
samenwerking met de gemeente om de optimalisatie van de inrichting van het Berkelsbroekpark te realiseren.
Jack geeft aan dat er veel gecommuniceerd is met de bewoners, om de betrokkenheid te vergroten en om
input te krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Het proces laat zien dat er altijd bewoners zijn die
negatieve reacties/opmerkingen hebben.
Monique Peeters (gemeente Horst ad Maas) zegt dat het mooi is hoe het proces vanaf begin tot einde werd
opgepakt door een groepje bewoners. Het heeft gezorgd voor meer dynamiek tussen bewoners onderling. Met
als voordeel dat de bewoners zich verantwoordelijk voelen voor het schoon houden en onderhouden van het
park.
Het advies van Jack aan bewoners van andere wijken/buurten, meld je aan voor een werkgroep. Dan heb je
inspraak en kun je aanvullingen/tips geven bij de ontwikkeling en andere aspecten waar rekening mee
gehouden moet worden.
Ter afsluiting volgde een rondje langs de wijken, waarbij een ieder even kort een toelichting heeft gegeven
over zijn eigen wijk of buurt.
Librije: Op enkele uren woensdagmiddag wordt WMO ruimte gebruikt voor activiteiten. Het aantal aanwezigen
is redelijk.
Afhang Dentjes/Zandersweg. Speeltuintje is ingericht. Onderling contact is goed.
De Kolk: Er zijn struiken uitgedund en speeltoestellen opgepakt.
Norbertus: Zeer positief. Nieuwe twister is open. Wijkcomité heeft er ook een plekje, met gezamenlijk keuken,
vaatwasser, ed. Elke ochtend is de huiskamer open. Per dag 5 tot 25 personen. Al met al een hele
opwaardering van de wijk. Er wordt computerles gegeven. Je hoort vanzelf waar behoefte aan is. Er wordt nog
gewerkt aan een activiteit om samen te koken en eten.
Moet je iemand wel vrijwilliger noemen, meer 'gewoon meedoen'. Helpen, gewoon meedoen.
Herstraat: Al 22 jaar actief. Traditioneel qua opzet. Een keer per jaar samenzijn met buurt van
114 gezinnen, ook die al verhuisd zijn. Kracht is gewoon doen, gezelligheid,
De Risselt: Dichterbij heeft recent een contactavond georganiseerd. Er wordt onderzoek verricht naar de
mogelijkheid van een wijkcomité. Dichterbij wil bewoners graag meer bij wijk betrekken.
Hof te Berkel: Is sinds 2 weken een stichting. Plan beweegstraat en ontmoeting, veel steen, weinig gras.
Vroeger was er veel beweging in de wijk. Mede daarom speeltoestellen. Verbinding leggen tussen jonge en
oude bewoners en die zijn positief. Met het doel mensen meer de straat te krijgen.
Wethouder Ger van Rensch:
Er zijn veel burgerinitiatieven die de gemeente ook ondersteunt. Zij probeert ook middelen vrij te maken om de
betrokkenheid van inwoners te vergroten. Op allerlei plekken. Hoe initiatieven ook ruimte krijgen, soms zijn er
nog (oude) regels vanuit gemeente. Maar gemeente moet ook nog veel leren en de inwoners ruimte geven.
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Daarom het advies; bewoners sta op en kom met ideeën naar de gemeente.
De avond werd afgesloten met een informeel hapje en drankje.

De volgende informatiebijeenkomst zal in het voorjaar 2018 plaatsvinden.
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