Notulen DR-vergadering Donderdag 21 juli 2016
Aanwezig:
Afgemeld:

Peter Strijbosch Nicole Kleuskens Tiny van Wegberg, Marij Droog,
Henk Janssen, Nelly Janssen, Loes van Hoof en Johan Schipper
Bram van Helden

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Peter attendeert de vergadering nog een keer op de volgende data: 19 augustus educatief uitje en 8 sept.:
bijeenkomst over de accommodaties
Nr. 67: slimburgers; Johan: was interessant en veel aanwezigen. Er komt verslag in Peel en Maas en er
komt een radio-uitzending over deze bijeenkomst.
3. Actielijst en plancoördinatoren
nr 46: beweegstraat Hof te Berkel: twee toestellen zijn al geplaatst, eind juli komt de rest. Opening van de
beweegstraat is op 9 sept.
nr. 57 Gasthoes: er komt een publicatie in de krant over de gang van zaken rond het Gasthoes. Henk legt
uit waarom het advies aan de raad later wordt aangeboden. Overleg met de provincie loopt goed.
nr. 58: Accommodatiebeleid – stand van zaken & bijeenkomst 8 sept – Henk/Peter
27 juli is er een overleg met Roy Simons van Buro Negen over het accommodatiebeleid: vervolgstappen
en punten van discussie. Voor de bijeenkomst van 8 sept verstuurt Nicole twee weken van te voren de
uitnodigingen.
nr. 59: Sportzone. Peter en Henk doen verslag. Zij waren aanwezig (7 juli) bij het aanbieden van het
bidboek en hebben intentieverklaring getekend, evenals vele andere betrokken organisaties.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 79: gemeente vraagt om een voorzet te doen voor info over het Berkelsbroekpark fase 2 .
Dorpsraad zal een avond plannen in combinatie met een reguliere vergadering net als bij fase 1 gebeurd
is.
Peter: na afronding van fase 1 hebben enkele mensen een klacht ingediend. Zij ervaren overlast van de
ballen van het speelveld. Samen met gemeente, DR en omwonenden wordt er naar een oplossing en
draagvlak gezocht.
Centrummanagement: 800 jaar Horst: Peter (voorzitter) is gevraagd om plaats te nemen in de
e
klankbordgroep. 1 bijeenkomst is al geweest.
5. Rondvraag
Tiny: wat denken we van het wegdek in Horst: we ontvangen reacties dat dit op diverse plaatsen slecht is.
Nicole stuurt een vraag naar Gertie.
We vormen in DR een werkgroep veiligheid, status van wegen en trottoirs: Johan, Henk en Tiny.
Henk stelt voor om contact te zoeken met VVN en de gehandicaptenraad.
Peter stelt voor om een volgende vergadering de gemeente en VVN uit te nodigen
Henk doet verslag van het gesprek tussen Van Kempen en de werkgroep over het (papieren) krantje voor
Horst Centrum.
Henk vraagt naar de stand van zaken betreft de whatsapp buurtpreventie. Gemeente is een inventarisatie
gestart.
8. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af. Iedereen een fijne vakantie gewenst.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 15 september 2016 in de Riet.
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