Notulen DR-vergadering Donderdag 15 september 2016

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Tiny van Wegberg
Nelly Janssen, Johan Schipper. Marij Droog, Bram van Helden
gast: Wim Lange (Synthese)

Afwezig:

Nicole Kleuskens, Loes van Hoof, beiden afgemeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.30 – 20.30 Info avond Berkelsbroek park fase 2
Samen met Monique Peeters en Gertie Peeters, van de gemeente.
Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te praten over de invulling van Berkelsbroekpark.
Het was een geslaagde avond en we wachten op de notulen van Monique. Diverse bewoners hebben zich
aangemeld voor de werkgroepjes en nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom, want niet alle
geïnteresseerden konden op deze datum aanwezig zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening reguliere vergadering dorpsraad
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
educatief uitje:
Rondleiding in Kasteelruïne o.l.v. Leo Smets. Erg interessant en wederom een geslaagd uitje.
Nr 86 Vraag van Platform Gehandicapten over onderhoudsplan wegdek dorp Horst en onkruid & antwoord:
Is er binnen de DR iemand bereid om contactpersoon te worden? Johan geeft aan de taak op zich te willen
nemen en Tiny en Henk sluiten hierbij aan. Taken: het inventariseren van problemen met straten en
trottoirs. Eventueel contact opnemen met Platform Gehandicapten en Veilig Verkeer Nederland.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58 Accommodatiebeleid – verslag bijeenkomst 8 sept. met betrokkenen en buro 9 – Henk/Peter
Bijgesproken, goede opkomst en de intentie uitgesproken om met de werkgroep op korte termijn aan de
slag te gaan.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 83/98 Dorpsradenoverleg - 19 september – Peter
Peter zal de problematiek omtrent de inzameling van het incontinentiemateriaal in het DR-Overleg aan de
orde brengen,
Nr. 88 Uitnodiging Jumbo Monopoly Horst aan de maas - donderdag 29 sept – Peter
Peter sluit aan.
Nr. 89 Uitnodiging Stichting Vur Ow , bijeenkomst “Welkom in de wijk, vervolgsymposium 24 sept – wie
sluit aan? Henk denkt er nog over na. Tiny en Nelly gaan zeker. Deze avond is georganiseerd door fractie
CDA.
Nr. 96 Uitnodiging 23 september - avond Van Horster land – wie sluiten aan?
Peter, Tiny en Nelly sluiten aan.
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5. Rondvraag
Bram: stelt vast dat de opstelling van de kermis is gewijzigd en zal contact opnemen met Lei Smits. Tevens
is er vaste geluidsmetingapparatuur opgesteld zodat de locatie van overlast te achterhalen is.
Henk: kunnen we het komende jaar eens nadenken om thematische onderwerpen om binnen de dorpsraad
te bespreken, denkend aan ‘Dorpsverbinders’ of’stichting ‘Vur Ow.
Henk: bespreekt de overlast van hangjongeren in het ‘Douvenplan’ tegenover de kantfabriek. Wim Lange
(Synthese) gaat dit intern bespreken.
Tiny: het verzoek aan Bram en Nicole om het opzetten van een nieuwe site van DR weer op te pikken.
Tiny: klacht van bewoner Librije ontvangen omtrent slecht onderhoud rondom het gebouw. Advies: deze
klacht voor te leggen aan VVE. Tiny koppelt dit terug.
Sluiting
Peter sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 20 oktober 2016 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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