Notulen DR-vergadering Donderdag 16-02-2017

Aanwezig:
Afwezig: ·

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
nr 63: prioriteitsgelden: Tiny we wachten nog op reactie van de gemeente
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 34 Dorpsradenoverleg:
Tiny: Dorpsradenoverleg /ontmoetingsavond.
Zinvolle discussie over de toekomst dorpsradenoverleg, blijft vier keer per jaar.
Volgende overleg vindt plaats in America.
Nr. 57 Gasthoes:
Henk heeft ons bijgepraat over de vorderingen omtrent de aanpak van het Gasthoes· Henk pleit voor
goede toegankelijkheid voor mensen van Hof Te Berkel, en een professionele· coördinator/ manager voor
het nieuwe Gasthoês. Volgende bijeenkomst is in maart.
Nr. 58: Accommodatiebeleid
Peter: Verslag van de werkgroep is op 24 januari gepresenteerd aan alle verenigingen en
gebruikers/eigenaren van de diverse accommodaties.
Op 21 febr. wordt de blauwdruk van Horst gepresenteerd aan de commissie samenleving en raadsleden in
Meterik. Op een nader te bepalen datum zal het rapport aan de wethouders Vorstermans en van Rens
overhandigd worden.
Nr. 61: 800 jaar Horst·
Nelly geeft een toelichting over het plan van de tijdlijn. Volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 24
februari. Peter en Tiny zitten ook in die werkgroep, samen met Jos Jenniskens. Ze worden in eerste
instantie ondersteund door Thijs Hermans van gemeente.
Nr.64: gasten volgende vergadering:
Mieke Cruijsberg en Gertie Peeters hebben toegezegd voor de vergadering van 16 mrt.

4. Ingekomen en uitgaande post
Geen bijzonderheden

5. Rondvraag
Henk: praat ons bij over het wijkcomité Hof Te Berkel wat betreft groenvoorziening en de
coach voor activiteiten in de beweegstraat

Henk heeft samen met gehandicapten platform een gesprek gehad over de Jan Nabbenweg en de
vluchtroute tussen Blok 10 en café de Lange.
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Tiny was samen net Nelly bij nr 131: presentatie op 31 jan van het centrummanagement over de
aankleding van Horst centrum. Was inspirerend en spannend wat hiervan gerealiseerd kan worden.
Loes: Jos Claessens stuurt uitnodiging voor de start van de aanleg van het educatieterrein
aan de Weltersweide. Gevraagd is om de toegezegde € 500 toe te kennen.

6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.

De eerstvolgende vergadering donderdag 16 maart 2017, 20.00 uur in Bowlingcentrum de Riet.
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