Notulen DR-vergadering Donderdag 20 juli 2017
Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Tiny van Wegberg, Nicole Kleuskens
Nelly Janssen, Johan Schipper, Marij Droog. Loes van Hoof en Bram van Helden
Speciale gast: Marjo Everaarts – gebiedsteam midden

1. Opening vergadering
Speciale gast: Marjo Everaarts – gebiedsteam midden (Horst-Meterik-Hegelsom-Melderslo)
In totaal zijn er 3 gebiedsteams: Peel-Midden-Maas.
Marjo, voorheen werkzaam als wijkverpleegkundige, is vanaf 2014 actief betrokken bij de pilotfase in de
zorg. Sinds juni 2016 werkzaam als WMO-consulente bij de gemeente.
Het 1e contact met cliënten en gemeente (kopteam) gebeurt d.m.v. telefoon/mail/hulpverlener.
Er volgt op afspraak een verhelderingsgesprek/keukentafelgesprek waar wederzijdse informatie gedeeld
wordt over het probleem/situatie en afhankelijk van die zorgaanvraag wordt de juiste ondersteuning
verleend.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerking
3. Actielijst en plancoördinatoren
Educatief uitje 9-7-2017:
Geslaagde wandeling van ‘Het Horster Ommetje’. Nicole heeft volgende week een afspraak met Ton van
Hoof (voorzitter Landschap Horst aan de Maas) en zal bespreken dat de zichtbaarheid, markering en
bekendheid op diverse plekken niet voldoet.
Nr. 57 Gasthoes – Henk
Er is geld ter beschikking gesteld door de Provincie, wordt vervolgd.
Nr. 58 Accommodatiebeleid – Henk/Peter. Welke vervolgstappen gaan we nemen?
Dit is ingediend bij de gemeente en we wachten tot de raad met voorstellen komt. De DR blijft bemiddelen.
Nr. 61 Stichting 800 jaar Horst – Tiny, Nelly, Peter
Momenteel zijn er 3 groepen werkzaam: activiteitencommissie 800 jaar Horst, Werkgroep Zeen met
onderwerp De Geune Droad en tijdlijn 800 jaar Horst (DR) door het centrum.
19 juli is er een workshop geweest o.l.v. Ger Driessen en Buro Kragten. Ger wil graag het proces meer

organiseren. Hij stelt dat er een duidelijke ambitie is van drie producten, die samen geïntegreerd dienen te
worden. Na veel wederzijdse info bleek dat ons plan ‘De tijdlijn door Horst’ op veel kritiek stuitte wat ons
heeft verbaasd daar we voorheen geen signalen mochten ontvangen. Daan en Jeu gaan (eventueel in
samenwerking met de rest van kunstgroep Zeen) aan de slag met een aantal verbeeldingen voor de tijdlijn.
De dorpsraad staat ervoor open om hier eens samen naar te kijken.
Nr. 64 2 mnd gasten – wie gaan we voor oktober uitnodigen?
wordt nog over nagedacht.
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4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 65 – aanvraag Museum de Locht/Maj Keijsers
Positieve insteek om 16 dorpen onder de aandacht te brengen
We vinden het idee, qua invulling goed. Het geeft eenduidigheid per dorp en mooi dat alle dorpen op deze
manier terugkomen binnen de Muziekkiosk. We wensen ze veel succes met de verdere invulling.
Nr. 66 – Update status projecten oa Berkelsbroekpark I en II
De ontvangen gelden van het Rabocoöperatiefonds zijn reeds toegekend aan Berkelsbroekpark I,
de DR zegt toe om de kruipbuis van Berkesbroekpark II mede te zullen financieren.
Nr. 67 – Via Peter; aanvraag Van Mia Janssen-Brouwer
De leden van de dorpsraad Horst vinden dat het verzoek niet bij de doelstellingen van de dorpsraad Horst
aansluit. De toekenning van de gelden betreft te veel een specifieke doelgroep en overstijgt teveel de
grenzen van het dorp Horst.
Nr. 68 – Via Tiny (mondeling); dhr. Jac Haegens en dhr. Wim Jenniskens van de Librije. Diverse puntjes oa
stichten van een huis voor Wijk Wervelkwartier.
Tiny neemt contact op met de bewoners en bemiddelt in een afspraak met Huis van de Wijk in de Norbertus
om zodoende de bewoners van de Librije een indruk te geven van de mogelijkheden.
5. Rondvraag
Johan doet verslag van het Trendsportal dd 5-7-2017.
6. Sluiting
Peter sluit af. In augustus is er geen vergadering ivm de zomervakantie.

Volgende vergadering: donderdag 21 september 2017 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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