Notulen DR-vergadering Donderdag 20 april 2017
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Jaarverslag en financieel jaarverslag
Peter dankt Nicole voor het jaarverslag,
Johan heeft het financieel jaarverslag gecontroleerd en er hebben enkele kleine aanpassing
plaatsgevonden. Het ontvangen financieel jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. Het bestuur
verleent decharge aan Tiny en Johan.
3. Notulen vorige vergadering
Geen aanmerkingen
4. Actielijst en plan coördinatoren
nr 33: Klavertje 4:
Peter: doet verslag van bijeenkomst 28 mrt.:
Plan verloopt goed, maar men wil stoppen met het grote overleg met dorpsraden, milieu en
groengroeperingen. Men wil liever de dorpsraden bezoeken wanneer nodig / belangrijk is.
De buurtbewoners blijven wel in het regulier overleg.
nr. 58: Accommodatiebeleid: aanbieding van visiedocument van Horst centrum.
Peter heeft een visiedocument meegebracht voor in ons archief. Met de complimenten van wethouder van
Rensch voor het degelijke werk dat de Dorpsraad heeft verricht.
Tiny vraagt of er nog een rekening van Buro 9 negen komt, zodat dit ook snel afgehandeld kan worden.
Lisa Elbers heeft foto’s opgestuurd van het aanbieden van het visiedocument op 12 april, Nelly zal die op de
website zetten.
Peter vraagt Roy Simons om het document digitaal op te sturen zodat dat ook op de website en facebook
kan.
Nr 61: 800 jaar Horst:
Tiny doet verslag, Men is druk bezig met een historische tijdlijn en een concept is gemaakt. De stichting 800
jaar Horst heeft Jan Duijf aangesteld als creatief regisseur.
Nr 57: Gasthoes:
Henk doet verslag van de avond met de kopgroep, men hoopt dat er binnen afzienbare tijd een akkoord
komt.
Nr 62 Veiligheid en toegankelijkheid:
Johan meldt dat er na overleg met wethouder Driessen en werkgroep nog geen verder acties zijn
ondernomen. Advies blijf druk op de zaak houden.
Nr 64: 2-maandelijkse gasten die aansluiten bij de vergadering van Dorpsraad Horst:
De twee gasten t.w. Gertie Peters van gemeente en Mieke Cruijsberg van Synthese op16 maart is erg goed
bevallen. Suggesties voor de volgende keren zijn: iemand van het vluchtelingenwerk, een dorpsverbinder of
dorpsondersteuner of iemand van de gebiedsteams.
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Voor de vergadering in mei neemt Peter contact op Marjo Everaerts van de gebiedsteams en/of iemand van
het vluchtelingewerk.
Nr 65: koppeling lid DR aan wijkcomités:
Dorpsraadleden nemen zelf contact op met de wijkraad en leggen uit wat de bedoeling is.
5. Ingekomen/uitgegane post:
nr 26 Gortmeule:
Er wordt een werkgroep groene corridor opgericht.
Het is belangrijk om de Gortmeule te verbinden met andere natuur zoals de Castenrayse Vennen. Hierdoor
ontstaat een groter ecologisch gebied waar ook verschillende dieren zich in kunnen bewegen.
nr 29. Centrummanagement:
Nelly doet verslag van de vergadering.
nr 34: regeling Prioriteitsgelden
Regeling omtrent prioriteitsgelden is niet akkoord bevonden en Tiny zal tijdens het DR-overleg vragen
hierover stellen. Zij vervangt Peter.
Mogelijke aanvragen die nog in de pijplijn zitten zijn bijv aanvraag prioritietsgelden voor skatebaan en
Berkelsbroek 1 en 2.

6 rondvraag:
Nicole reageert op de brief van het CM over de “Greune Droad” in Horster centrum”, omtrent frequentie en
rol Dorpsraad.
Uitje dorpsraad juni/juli: Bram stuurt de dataprikker door.
Peter sluit de vergadering.
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