Notulen DR-vergadering Donderdag 17 november 2016

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Tiny van Wegberg
Nelly Janssen, Johan Schipper. Marij Droog, Loes van Hoof
Gasten i.v.m. speciale uitnodiging
Veilig Verkeer Nederland afdeling Horst a/d Maas Thijs Weijs (voorzitter) en Freddy
Biermans (secretaris)
Platform Gehandicapten Horst a/d Maas: Wiel Jenniskens en Johan van Huet

Afwezig:

Nicole Kleuskens, Bram van Helden, beiden afgemeld.

1. Opening vergadering
Na een voorstellingsronde zullen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
I.v.m. het onderhoud van de wegen zal er een werkgroep worden opgericht o.l.v. Johan en Henk. Voorstel
om dit te doen in samenwerking met Platform Gehandicapten Horst a/d Maas en K.B.O.
Er zijn nog steeds klachten over 30-km drempels. Deze zijn vaak verzakt waardoor gebruikers met een
bepaalde handicap er veel overlast van hebben en als pijnlijk ervaren. Niet alle drempels voldoen aan de
wettelijke eisen. Tevens voelt Platform Gehandicapten zich niet altijd gehoord en achteraf alsnog moet
verzoeken om aanpassingen. Dit o.a. is ook het geval met verkeerssituaties, trottoirs, parkeerplaatsen.
2. Notulen vorige vergadering
Peter en Marij hebben bij hun bezoek aan het Koetshuis (op uitnodiging van de organisatie) kunnen
vaststellen dat de organisatoren van de muziekavonden bijzonder alert zijn op zaken rondom veiligheid.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58 Accommodatiebeleid – bijeenkomst werkgroep 9 en 16 nov. – Henk/Peter
Henk doet verslag van de stand van zaken.
Nr. 60 Berkelsbroek fase 2 – bijeenkomst 7 nov. – Peter
Werkgroep Berkelsbroek fase 2 functioneert goed en men is bezig de enquêtes te verwerken.
M.b.t. Berkelsbroek fase 1, Peter: er komt een ‘ballenvanger’ op het speelveld. Fondsenwerving zal worden
opgestart. DR is bereid om mee te financieren.
Nr. 61 800 jaar Horst – bijeenkomst 3 nov – Peter/Tiny/Nelly
Goede opkomst, veel ideeën (zie: http://www.800jaarhorst.nl/). De organisatie 800 jaar Horst zal deze
verder uitwerken.

4. Ingekomen/uitgegane post
Nr 116 1horst aan de maas – medewerking voor artikel
Ze zijn welkom op onze vergadering om zich een beeld te vormen over de DR.
Nr 121 Toponderzoek en optie afspreken voor verdere samenwerking
We zullen contact opnemen voor een vervolggesprek.
Nr 124 Sponsoring IJsbaan
DR gaat zich aanmelden voor sponsoring van 3m².
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5. Rondvraag
Nelly en Tiny hebben de infoavond van Gemeente en Politie over WhatsApp Buurtpreventie bezocht.
Gemeente start de coördinatie om bewoners de gelegenheid te geven om zich aan te melden.
Uitnodiging Plattelandsparlement 26 nov. VKKL; Henk sluit aan.
Henk: Bijeenkomst bezocht met gemeente en Hof te Berkel inzake verkeer en groenvoorziening.
Nelly: Afsluitingsavond Voortuinenwedstrijd 9 november bezocht. Er werden diverse prijzen uitgereikt, voor
o.a. de beste voortuinen onderverdeeld qua grootte van m², landschapstuinen, erfbeplanting, creativiteit,
mantelzorger van het jaar die het tuinonderhoud verzorgt van de buren en voor het Bloemengilde
Grubbenvorst voor de verzorging van bloemen in het centrum.
Na 5 jaar is besloten om deze wedstrijd niet meer voor te zetten.
Nelly: Herinrichting Mikado en omgeving. 28 november presentatie nieuwe plannen.
Henk: pleit voor een meer proactieve aanpak in de DR. Wellicht kan het DB over eventuele in 2017
centraal te stellen thema’s al eens zijn gedachten laat gaan en met voorstellen komen. Hij stelt voor t.z.t.
ook eens van gedachte te wisselen over de (on)mogelijkheden van o.a. dorpsverbinders voor Horst.

6. Sluiting
Peter sluit de vergadering.
Volgende vergadering: donderdag 15 december 2016 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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