Notulen DR-vergadering Donderdag 21 september 2017

Aanwezig:
Afgemeld:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
N.a.v. het Ommetje:
Nicole heeft Ton van Hoof gesproken: Het ommetje wordt ingetekend en komt op de achterkant van het
routebord dat voor de Weisterbeekschool op het trottoir staat.
-Op de nieuwe wandelkaarten die nu bij de VVV verkrijgbaar zijn is het ommetje niet ingetekend.
-de onduidelijkheden in de markering van de route worden nog aangepast.
-het ommetje zal op de website van de Dorpsraad geplaatst worden
Volgende vergadering neemt Nicole de nieuwe wandelkaart mee.
Peter nav Nr 68: Tiny heeft contact opgenomen met de J. Haegens en andere mensen van Librije en van
wijk het Wervelkwartier. Zij hebben gepraat over een ruimte en idee voor een huis van de wijk. Voor het
organiseren van een gezamenlijke burendag is voorlopig niet genoeg draagvlak. Het is de bedoeling dat
bewonersraad nu zelf aan de slag gaat met plannen en ideeën, vooralsnog alleen voor bewoners van
Librije
Nr 53 Anita Rongen/centrummanagement: vraagt steun voor intocht van Sinterklaas.
Dorpsraad heeft een betere begroting aangeleverd gekregen. De dorpsraad wil eenmalig een bijdrage
geven, om het centrummanagement in deze tijd een beetje te ontlasten.

3. Actielijst en plancoördinatoren
nr 34 Dorpsradenoverleg:
-nav een kritische noot aan het adres van de Rabobank deelt de bank mee dat ze twee keer per jaar
aanvragen van projecten kunnen ondersteunen. Het Coöperatiefonds. Hierdoor wordt het mogelijk om
vaker aanvragen te doen.
-Omroep Reindonk wil van ieder dorp uit gemeente Horst aan de Maas een promotiefilmpje maken. De
kosten hiervoor kunnen worden betaald met prioriteitsgeld. Gemeente ondersteunt dorpsraden van ieder
dorp. Ieder dorp moet zelf het materiaal of ideeën aanleveren voor het filmpje. Er worden dus mensen
gezocht die hier mee aan de slag gaan. Vanuit de Dorpsraad moet een werkgroep worden geformeerd.
nr 58 Accommodatiebeleid:
In de vakantie zijn er gesprekken geweest met ieder dorp, dit was echter niet goed gecommuniceerd en nu
gebeurt dit nog een keer op een nog nader te bepalen datum.
nr 57 Gasthoes: Henk is afwezig, volgende keer horen we meer.
nr 61 800 jaar Horst: alle dorpen doen mee en ieder dorp vraagt een bijdrage aan de gemeente.
Maandag 25 sept is er een overleg met Ger Driessen over het project “Greune Droad”.
Nr 64: gasten voor de vergadering van oktober: De heren van R. Heugten, J. Jeurissen en R. Copier over
Greenport Venlo.
Nicole schrijft een stukje en een uitnodiging en stuurt dat naar de Hallo en ook uitnodiging op facebook
Dorpsraad.
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4. Ingekomen en uitgaande post
Nr 75: brief van de dhr. Thijssen over de Deken Creemerstraat.
Naar aanleiding hiervan wil de dorpsraad naar de gemeente haar zorg uitspreken over de Deken
Creemerstraat en vragen of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Ook wil de dorpsraad weten
hoe het plan destijds gecommuniceerd is. Nicole stuurt een brief.
Peter: Post van Nelly: een mooie duidelijke nieuwsbrief van de wijkcomité in de Risselt.
De dorpsraad wenst het wijkcomité veel succes.
5. Rondvraag
Tiny: Gonnie Geurts laat weten dat zij voor het Berkelsbroekpark geld hebben ontvangen van de Lidl en
van Jantje Beton. Zij gaan spoedig aan de slag met het inrichten van het speelterrein.
Nicole vertelt over het wijkcomité Hof te Berkel: Nicole wordt geen lid van de wijkraad, maar blijft als lid van
de dorpsraad wel betrokken.
Nicole heeft mail ontvangen van gemeente/Roel Beunen (nr 81), Overdracht N556/Stationsstraat. Mail is
naar leden DR gezonden.

6. Sluiting
Eerstvolgende vergadering: donderdag 19 oktober in Jumping XL, Westsingel.
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