Notulen DR-vergadering Donderdag 20 oktober 2016
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Nicole past de notulen van 15 sept aan.
Verslag van de informatie avond Berkelsbroekpark fase 2 komt nog (is inmiddels wel ontvangen).
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58 Accommodatiebeleid
Henk: het gaat voorspoedig, maar er zitten weinig mensen van de verenigingen in de werkgroep. Henk zal
een contactpersoon vanuit Jong Nederland erbij vragen.
9 nov en 16 nov zijn er weer bijeenkomsten.
Begin december wordt het eindresultaat gepresenteerd.
Nr. 83 Dorpsradenoverleg
Peter: er worden mensen van de afzonderlijke dorpen gezocht die de “Bevrijdingswerkgroep” kunnen
informeren.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 103 Centrummanagement
Henk: verslag komt. Henk heeft wel een vraag over het buitengebied.
Nr. 109 800jaar Horst
e
3 nov. 1 bijeenkomst. Nelly en Tiny sluiten aan
Nr. 111 Whatsapp:
16 nov in het gasthoes, belangstellenden zijn welkom.
Nr. 113 VVN
Johan: Volgende vergadering komt dhr Biermans VVN kennismaken.
Henk vraagt of Wiel Jenniskens van Platform Gehandicapten Horst a/d Maas ook komt.
Henk: Hof te Berkel heeft nu een officieel wijkcomité
Het openbaar groen in deze wijk wordt op dezelfde manier ingevuld als in Berkelsbroekpark fase 1 en 2.
15 november is er weer een bijeenkomst.
De beweegcoach van Buro 9 gaat aandacht besteden aan de beweestraat.
5. Rondvraag:
Naar aanleiding van een artikel in de Hallo omtrent dorpraden, vraag Nicole of er per dorp specifieke
informatie is.
Marij kreeg een vraag over de veiligheid bij muziekuitvoeringen in het Koetshuis. Henk doet navraag bij de
zorggroep.
Nelly vroeg zich af of zij de vraag van een onderzoek omtrent Mikado had doorgestuurd. Is gebeurd en
beantwoord door Nelly. Nelly stuurt een mailtje door van Mikado
Nelly en Tiny waren bij een inspirerend verhaal op de avond van “Vur Ow”, waar Piet Linders namens
Wijkcomité Norbertuswijk en een enthousiaste spreker van Dorpsraad Meijel de eigen initiatieven met
ondernemers en vrijwilligers presenteerden.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De eerstvolgende vergadering donderdag 17 november 20.00 in Jumping XL de Riet.
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