Notulen DR-vergadering Donderdag 15 juni 2017

Aanwezig:

Henk Janssen, Nicole Kleuskens
Bram van Helden, Nelly Janssen, Johan Schipper, Marij Droog en Loes van Hoof

Afwezig met kennisgeving: Peter Strijbosch en Tiny van Wegberg
Speciale gasten: Anita Rongen en Marieke Vullings (van de ‘Hallo’).

1.Opening vergadering
Ivm afwezigheid van Peter zit Nicole de vergadering voor.
Een speciaal welkom voor de gasten Anita en Marieke.
Voordat we naar de notulen gaan krijgt eerst Anita Rongen het woord:
Zij komt hier namens het centrum management en Anita heeft een vraag met betrekking tot de intocht
van Sinterklaas. Deze intocht wordt geheel door het CM betaald en dit is een jaarlijks terugkerende grote
post ondanks dat er door de middenstand flink gesponsord wordt. De vraag is of de dorpsraad hierin iets
kan betekenen.
Nicole: we nemen de vraag mee wanneer Peter en Tiny er ook zijn, maar de dorpsraad sponsort echter
niet structureel. Misschien dat Jong Nederland, die het evenement organiseert, nog ergens subsidie kan
aanvragen.
Tweede vraag gaat over accommodatie voor de jeugdtoneelvereniging van Horst en alle omliggende
dorpen gezamenlijk; zij zoeken -liefst per september- een locatie waar ze kunnen oefenen met de jeugd en
de jongeren, in Horst: dit is dan makkelijk te bereiken voor iedereen uit de omliggende dorpen. Hier
hebben we even over gebrainstormd en er zijn enkele mogelijke locaties geopperd.

2. Notulen vorige vergadering
Nicole vraagt hoe wij de inbreng van Elly Tomlow van vluchtelingenwerk ervaren hebben. Iedereen is
positief. Het is goed dat het vluchtelingenwerk meer bekend wordt in Horst en als dorpsraad denken we
hierover mee.
Nicole zal de wijkraden informeren en ze schrijft een stukje voor de website.
3. Actielijst en plancoördinatoren

PC 57 Gasthoes –Henk:
De financiering gaat de goede kant op en met de organisatie in zijn geheel gaat het ook heel goed.
Het hele plan loopt goed.
PC 61 en PC 67 Tijdlijn 800 jaar Horst –Nelly:
De groepen Greune Droad, de Tijdlijn en Groen in Horst worden samengevoegd tot een groep
onder leiding van Ger Driessen die er structuur in aanbrengt. De plannen blijven bestaan en
worden verder uitgewerkt.
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4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 59 Uitnodiging overleg inwonersinitiatieven (14 juni) – Henk doet verslag:
Nu vooral over zorg/zorginitiatieven. Er zijn genoeg inwonersinitiatieven in Meterik.
Op 13 juni was Henk in Melderslo bij de bijeenkomst over de nieuwe Subsidieregels van de gemeente en
de hierbij behorende afspraken. Henk doet verslag van deze zeer goed bezochte bijeenkomst.
Nr 60 De vereniging Limburg 29 juni in Panningen. Wie sluit aan?
Helaas lukt het niemand om aan te sluiten.
Overige punten:
Mieke Cruysberg heeft via de Rabobank geld gekregen voor haar projecten
Petitie van Grubbenvorst over het station, wat nu toch niet zou komen, wordt ondertekend door de
dorpsraad.
Johan gaat 5 juli naar de Leste Geulde naar bijeenkomst over verkeerstromen.

5. Rondvraag
Bram over het Gala van het Dendron. Dit is goed verlopen en er is heel goed gehandhaafd.
Marieke Vullings: vraagt of wij een vrijwilliger kennen die in aanmerking kan komen om in het zonnetje
gezet te worden in een artikel in de Hallo. Ieder denkt er over na en laat het eventueel Marieke weten.
Henk: wil graag een vervolg op het accommodatieplan op de agenda in juli
Als wij signalen uit de samenleving opvangen deze graag doorgeven aan Henk

6. Sluiting
Nicole sluit om 21.35 de vergadering.
tot ziens op 9 juli

Volgende vergadering: donderdag 20 -07-2017 om 20.00 in Jump XL
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