Notulen DR-vergadering Donderdag 16 maart 2017

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Tiny van Wegberg, Nicole Kleuskens
Nelly Janssen, Johan Schipper, Marij Droog.
gasten Mieke Cruijsberg (Synthese) en Gertie Peeters (Gemeente).

Afwezig:

Loes van Hoof en Bram van Helden beiden afgemeld.

1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering en een speciaal welkom voor Mieke Cruijsberg en Gertie Peeters.
De DR wil elke 2 maanden zich proactief laten informeren over de ontwikkelingen binnen Horst en nodigt
daarom gasten uit.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 57 Gasthoes – Henk
Henk vraagt aandacht voor vragen omtrent de gebiedsteams.
Nr. 58 Accommodatiebeleid –bijeenkomst 21 feb. presentatie aan commissie samenleving en raadsleden–
Henk/Peter
Henk heeft binnenkort bespreking met kopgroep.
Nr. 61 800 jaar Horst – 24 feb. vergadering - Tiny, Nelly, Peter
Thijs Hermans (gemeente) ondersteunt en verleent medewerking maar is vanuit de gemeente niet meer
actief betrokken, er zijn een aantal ideeën naar voren gebracht waarvan enkele zullen worden uitgewerkt.
Het verder initiatief ligt nu bij DR en LGOG. De gemeente zal de definitieve plannen ondersteunen.
Nr. 64 2 mnd gasten – Mieke Cruijsberg (Synthese) en Gertie Peeters (Gemeente).
Mieke informeert ons over; Norbertuswijk waar het terrein van voormalige school Meuleveld wordt
ingericht als groen, Hof te Berkel is o.a. actief met sportconsulent, Wijkcomité de Risselt is in oprichting,
Mussenbuurt actief met de heropening speeltuin en buurtkrantje, Het Wijkcomité de Riet heeft enkele
nieuwe leden en is weer op sterkte.
Gertie: Bakenshof en Kuiperplein krijgen een facelift, Ontwikkelingen binnen het Gasthoes, Herinrichting
Berkelsbroekpark 2, Binnen Afslag 10 wordt gezocht naar samenwerking tussen ondernemers en
sportclubs, Overleg skatevoorzieningen, Inventarisatie zwembad over kosten, Stationsomgeving
aanpassingen, Kranestraat aanpassing voorrangssituatie.
DR geeft aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking met Mieke en Gertie.
Nr. 65 Koppeling lid DR aan wijkcomités – invulling aan geven.
DR gaat een vast lid van de DR benoemen welk betrokken is bij de wijkcomités.
Nr. 19/24 – Centrummanagement – groene draad – Peter
Peter: er volgt ± mei een concreter plan van aanpak. CM is enthousiast over idee tijdlijn en zal
medewerking binnen plan verlenen.
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Nr. 18 – Centrummanagement - Werkgroep Aankleding Horst-centrum - bijeenkomst dinsdag 14 maart –
Peter
Notulen besproken.
Nr. 20 - Aanmelden Veilig Horst aan de Maas/vragenlijst
De wijk dient zelf de lijst in te vullen.
Nr. 25 – Jaarvergadering wijkcomité Norbertus – wie sluit aan (ivm actielijst 65)
Henk sluit aan.
Nr. 26 – Uitnodiging Burgerinitiatief Gortmeule /Ton Hoeijmakers
Marij en Peter sluiten aan.
5. Rondvraag
Johan: met wethouder Paul Driessen gesproken over Toegankelijkheid in centrum

6. Sluiting
Marij meldt zich af i.v.m. werkzaamheden Gezamenlijke Collecte.

Volgende vergadering: donderdag 20 april 2017 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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