Notulen DR-vergadering Donderdag 15 -12-2016.

Aanwezig:
Afmelding :

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 46: Hof te Berkel – 14 december bijeenkomst – Nicole doet verslag.
Hof te Berkel fase 1 wordt bijna afgerond, alles verloopt volgens plan.
Komend jaar worden diverse appartementen opgeleverd en de eerste toren met appartementen op
de Dr. vd Meerdendonkstraat. Het 2de complex staat ook op de planning. Flat Kuiperplein krijgt
facelift.
Nieuwe naam Bakenshof is populair.
Voor het wijkcomité Hof te Berkel is het ook wenselijk dat er iemand van De Zorggroep zitting in
neemt, als vertegenwoordiging van de bewoners van Hof te Berkel.
Nr. 58: Accommodaties – 14 december overleg Roy/buro 9 - Peter en Henk:
Roy Simons heeft de visie gepresenteerd. Er komt nog een bijeenkomst met alle betrokkenen en
dan wordt het plan aan de gemeente gepresenteerd. Dit zal ergens in februari zijn.
Nr. 61: 800 jaar Horst
1 december is een vergadering geweest over de oprichting van een vereniging. Verder nog geen
nieuws.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 127: oprichting wijkcomite De Risselt - € 500,= bijdrage van de dorpsraad (op verzoek van
Gertie). Nicole stuurt Mieke Cruysberg een mailtje met de vraag wie er in ‘t wijkcomité zitten en wie
we bij mailings van de Dorpsraad kunnen aansluiten.
Nr. 129: Uitnodiging Kick Off Programmaplan Sport aan de Maas – 14 dec. Er is helaas niemand
van ons geweest
Nr. 131: Conceptontwerp centrum Horst/centrummanagement - 22 dec.
Henk vervangt Nelly bij het centrummanagement overleg.
Nr. 132: Vervolgoverleg WhatsApp buurtpreventie 28 dec. Dorpsraden zijn uitgenodigd om samen
met de gemeente projecten uit te werken. Tiny zal de dorpsraad vertegenwoordigen.
Post via Henk: project verkeerstoegankelijkheid in de gemeente gaat in januari van start.
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5. Invulling Dorpsraad 2017
In navolging van intern overleg is gesproken over een meer proactieve werkwijze van de dorpsraad.
voorstel 1: meer verbinding zoeken met de wijkcomités: dwz de Dorpsraad leden zullen vaker (bv
eens per 2 maanden) een vergadering van de wijkcomités bijwonen.
voorstel 2: de dorpsraad wil om de 2 maanden iemand uitnodigen, die kan vertellen wat er leeft in de
gemeente. Dat kan iemand zijn van bv. de gemeente, politie, Reindonk, politiek, synthese, etc.
Om het openbare karakter van de avond aan te geven wordt een uitnodiging in de Hallo geplaatst.

Uitnodiging in februari = Gertie/Gemeente en Mieke/Synthese.

6. Rondvraag
Vergaderdata voor 2017:
19-01, 16-02, 16-03, 20-04, 18-05, 15-06, 20-07, in aug geen vergadering ivm zomervakantie,
21-09, 19-10, 16-11, 21-12.
Loes: op de Tienraayseweg is de afslag naar de atletiekbaan slecht verlicht. Nicole stuurt een mailtje
naar Gemeente/Gertie, misschien kan dit meegenomen worden met de komende
aanpak/verbetering van de Tienraayseweg.

7. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De eerstvolgende vergadering is donderdag 19-01-2017 in de Riet.

Peter en Loes melden zich af voor de volgende vergadering.
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