Notulen DR-vergadering Donderdag 18 mei 2017

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Tiny van Wegberg, Nicole Kleuskens
Nelly Janssen, Johan Schipper, Marij Droog. Loes van Hoof en Bram van Helden
Elly Tomlow – vluchtelingenwerk zuid Nederland, teamleidster Horst

1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering en een speciaal welkom voor Elly Tomlow.
De DR streeft ernaar om zich elke 2 maanden proactief laten informeren over de ontwikkelingen binnen Horst en
nodigt daarom gasten uit.
Teamleider Elly coördineert afdeling Horst a/d Maas en geeft uitleg over de structuur van de
vrijwilligersorganisatie:
- maatschappelijk begeleider regelt hulp bij huisvesting, gemeentelijk inschrijving (GBA), toeslagen, huisarts,
school, DigiD.
- Taalcoach heeft wekelijks 1,5 uur contact d.m.v. conversatie.
- Begeleider gezinshereniging van satushouder helpt bij de reeds in AZC opgestarte procedure en i.s.m. met IND
om de gezinsleden over te laten komen.
Vluchtelingenwerk Horst zou graag willen dat de wijkcomités haar uitnodigen voor het verstrekken van
informatie aan wijkbewoners.
Tevens plaatst Elly een oproep of vrijwilligers zich beschikbaar willen stellen voor enkele uren per week.

2. Notulen vorige vergadering
Johan was wel aanwezig, dit wordt gecorrigeerd.
3. Actielijst en plancoördinatoren (voortaan afkorting PC)
PC 34 Dorpsradenoverleg – 24 april – Tiny:
Tiny doet verslag. Er was extra aandacht voor de prioritietsgelden en de mogelijkheid om te ‘sparen’.
PC 45 CM - centrum en veiligheid – 4 mei – Nelly afgemeld.
Wachten op notulen.
PC 57 Gasthoes – Henk = verslag namens de kopgroep
Henk informeert DR over de stand van zaken.
PC 61 Tijdlijn 800 jaar Horst – 24 april & 15 mei vergadering - Tiny, Nelly, Peter
Het plan van de ‘tijdlijn’ van DR is voorgelegd aan Thijs Hermans van Gemeente en deze gaat een voorstel
begroting aanvragen bij aannemer.
PC 65 Koppeling lid DR aan wijkcomités – invulling aan geven
Contacten zullen t.z.t. door elk afzonderlijk lid van de DR worden gelegd.
PC 66 De Greune Droad – 2 mei – Loes (ipv Nelly)
Het organogram wordt aangepast, de definitieve samenstelling van de projectgroepen volgt. De
adviesgroepen ‘Horst in het Groen’ en ‘Kunstenaarsplatform’ gaven een presentatie. Het plan is nog volop
in ontwikkeling.
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4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 41 Verzoek Stichting Comité 4 mei Horst, om financiën via DR te laten lopen.
DR gaat akkoord voor en nog nader te bepalen termijn.
Nr. 43 Opbrengst 2017 gezamenlijke collecte - € 38.756,=.
De gezamenlijk collecte kan met zijn 350/400 vrijwilligers terugzien op een succesvol jaar. De organisatie
werkt steeds professioneler waardoor de telling en afhandeling sneller verloopt.
Nr. 45 Akkoord prioriteitsgelden educatieterrein, Weltersweide van € 500,=.
DR gaat akkoord.
Nr. 50 Synthese – aanvraag fondswerving via Dorpsraad en aanvraag Gonnie kruipbuis Berkelsbroekpark I
Mieke Cruysberg (Synthese) heeft zich sterk ingezet om deze aanvragen als één aanvraag in te dienen bij
de RABO. Wachten reactie af.
De aanvraag voor de kruipbuis wordt onder bepaalde voorwaarden akkoord bevonden. Gonnie is
geïnformeerd.
Nr. 51 Dichterbij – donderdag 1 juni – sluit iemand aan?
Henk sluit aan.

5. Rondvraag
Bram: bijeenkomst geweest over de ontwikkeling van het Gala van Dendron met; organisatie gala, horeca,
Dendron, Synthese. Er is een duidelijk teleurstelling ontstaan omdat Handhaving van de gemeente zich 30
minuten voor aanvang van de bijeenkomst heeft afgemeld. Dit is in een brief uitgesproken naar de
gemeente.

6. Sluiting
Peter sluit af.

Volgende vergadering: donderdag 15 juni 2017 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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