Notulen DR-vergadering Donderdag 19 januari 2017

Aanwezig:

Henk Janssen, Tiny van Wegberg Nicole Kleuskens
Nelly Janssen, Johan Schipper, Marij Droog.

Afwezig:

Loes van Hoof, Peter Strijbosch en Bram van Helden

1. Opening vergadering
Nicole opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 131 Conceptontwerp centrum Horst/centrummanagement - 22 dec – Henk
We wachten de definitieve presentatie op 31-01-2017 even af.
Nr. 132 Vervolgoverleg WhatsApp buurtpreventie 28 dec - Tiny
Tiny was niet aanwezig. Wel hebben we via organisatie een algemene flyer ontvangen.
Nr. 138 Uitnodiging presentatie aankleding Horst centrum/Horst centrum in het groen - 31 jan 19.30 De
Lange Horst –
Tiny, Johan en Nelly zullen aansluiten.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58 Accommodatiebeleid – bijeenkomst 24 januari – Henk/Peter
Concept inhoud besproken, toelichting van het visiedocument dat dinsdag 24-01-2017 wordt besproken
met de verenigingen en organisaties, mede met het oog op quick wins en het ondersteunen van het
verhaal en eventuele vervolgstappen.
Nr. 63 Status prioriteitsgelden
Zoals in vergadering december besproken is nu definitief besloten dat we een aanzienlijk bedrag van de
prioriteitsgelden gaan oormerken voor het cadeau in 2019 aan de gemeenschap i.v.m. ‘800 jaar Horst’.
Nr. 64 Welke gast(en) uitnodigen – voor 2 maandelijkse aanvulling op vergadering
Uitnodiging wordt doorgeschoven voor een bijeenkomst in maart.
Mieke Cruysberg en Gertie Peeters worden uitgenodigd.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 1 Wijkcomité De Risselt – Synthese/Mieke Cruijsberg
5 personen hebben zich aangesloten. Zij hebben voor nu afgesproken dat zij een gezamenlijk mailadres
willen op gaan stellen waarmee ze de communicatie in de wijk/ extern willen laten verlopen.
Tevens is er ook sprake geweest om in de toekomst een eigen Facebook pagina te starten.
Wachten verdere ontwikkelingen af.
Nr. 6 Stuksbeemden/Berkelsbroekpark fase 1 – nav mail Mieke
De mail van Mieke is duidelijk en behoeft, vooralsnog, geen vervolg.
Nr. 7 presentatie Bianca/Hosema en samenbrengen verenigingen de Berkel – nav mail Gerard Lok
n.v.t. voor DR
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5. Rondvraag
Johan en Henk hebben contact met de werkgroep Platform Gehandicapten Horst a/d Maas en Veilig
Verkeer Nederland afdeling Horst a/d Maas. De werkgroep wil met een aantal aandachtspunten naar B&W.
Henk; Het ‘Ommetje Horst’ is niet in orde. Actie ondernemen.
Henk; Gasthoes: de kopgroep gaat vaker vergaderen en er dienen snel conclusies te volgen.
Marij; de Gezamenlijke Collecte is weer voor dit jaar opgestart.
6. Sluiting
Nicole sluit de vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 16 februari 2017 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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