Notulen DR-vergadering Donderdag 19 oktober 2017

Aanwezig:

Afgemeld:

Tiny van Wegberg, Nicole Kleuskens, Nelly Janssen, Johan Schipper,
Marij Droog. Loes van Hoof en Bram van Helden
Speciale gasten: Directeur Ruud van Heugten, Jac Jeurissen en Ramon Copier
(landschapsplan)
Peter Strijbosch, Henk Janssen

1. Opening vergadering
Nicole heet iedereen welkom.
Speciale gasten:
Als DR Horst maken wij graag gebruik van het aanbod om ons te laten informeren over de laatste stand van
zaken m.b.t. de ontwikkelingen rondom Greenport Venlo.
Directeur Ruud van Heugten, Jac Jeurissen en Ramon Copier (landschapsplan) praten ons bij.

Greenport Venlo is één van de 6 Greenports in Nederland, zoals bv Chemie Chemelot.
Ruud van Heugten is directeur ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, hij beheert en houdt zich bezig met
kennisontwikkeling, ontwikkelen van terreinen, infrastructuur, duurzame energiebronnen en natuur- en
landschapsontwikkeling.
DR vond de presentatie duidelijk, zinvol en heeft deze als zeer informatief ervaren.
2. Notulen vorige vergadering.
Dhr. Thijssen heeft i.v.m. wijziging verkeersregels Deken Creemersstraat (wordt voorrangsweg), een gesprek
gehad met de gemeente.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 57 Gasthoes – Henk
i.v.m. afwezigheid van Henk wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.
58 Accommodatiebeleid – 9 oktober Melderslo
Nr. Post Nr. 90 Gemeente/via Henk - Concept perspectievennota.
Geen opmerkingen.
Nr. 61 Stichting 800 jaar Horst
4 okt LGOG bijeenkomst Leste Geulde (Tiny, Nelly, Johan)
Uitvoerige presentatie door Jan Duijf van ideeën en plannen in heel Gemeente H a/d M.
Zijn in afwachting van de financiële middelen. Diverse verenigen en groepen zijn nu al actief.
Nr. 64 2 mnd gasten – wie gaan we voor december uitnodigen?
Doorschuiven naar jan. 2018.
Nr. 66 De Greune Droad (Peter, Nelly, Tiny) – Gesprek Ger Driessen en 17 oktober.
CM is o.l.v. Ger Driessen in gesprek geweest met de betrokken partijen.
‘Zeen’ krijgt de opdracht om binnen de gestelde kaders een offerte masterplan op te zetten.
DR wacht af hoe de tijdlijn daarin verwerkt kan worden.
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4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 86 Seminar Social Media – 31 okt. Wie sluit aan?
Nicole.
Nr. 87 Dorpsradenoverleg Tienray – onderdoorgang spoorbrug, aanvraag bijdrage.
Peter heeft ter plekke de situatie bekeken en de DR staat er positief tegenover en zal een bedrag
beschikbaar stellen van € 2500,= vanuit de prioriteitsgelden. Tiny vraagt om akkoord via Gemeente/Gertie.
Nr. 88 In de Riet/Daan Jans – invulling grasveld langs Schoolstraat 17
Graag willen we het Wijkcomité In de Riet ondersteunen bij komen tot een veilige en zinvolle oplossing voor
de toekomst.
We ondersteunen het creëren van parkeerplekken op deze plaats.
Wel adviseert de Dorpsraad om in de bocht richting De Weisterbeek school een Kiss & Ride plek te maken.
Waarbij uiteraard ook moet worden gehandhaafd.
Indien het nodig mocht zijn om eea te realiseren kan de Dorpsraad eventueel nog een bijdrage doen vanuit
de prioriteitsgelden.
Reactie is per mail verzonden aan Wijkcomtie In de Riet/Daan Jans.
DR - nr 91 - VKKL / Informatie realisatie Bijenoase project Bijenimpuls
Nicole stuurt dit door aan het Zoemhukske.
DR -Synthese - 21 sept. Uitnodiging themabijeenkomst mantelzorgers over Wet langdurige zorg.
Loes en Marij sluiten aan.
5. Rondvraag.
Marij is door een bewoonster aangesproken over een lantaarnpaal die aangesloten is op haar
elektriciteitsnetwerk. Gemeente reageert niet op haar verzoek om dit te wijzigingen. We zullen het verzoek
nogmaals doorsturen naar Gertie.
6. Sluiting
Nicole sluit af.

Volgende vergadering: donderdag 16 november 2017 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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