Notulen DR-vergadering 16 november 2017
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering.
Wij praten Henk bij over de presentatie die de heren R. van Heugten/J.Jeurissen en R. Copier tijdens
de vorige vergadering gehouden hebben over Greenport Venlo.
Iedereen vond het boeiend en verhelderend.
Een punt van aandacht is het mestverwerkingsbedrijf dat er eventueel gaat komen: Peter neemt
contact met André Vollenberg van Behoud de Parel en met Karin Cuppen van De Reulsberg.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
De vraag van een bewoonster (besproken tijdens de rondvraag) is inmiddels opgelost.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 57: Gasthoes, Henk stuurt allen de presentatie van het Gasthoes door, dat ziet er goed uit.
Iedereen was enthousiast. Inmiddels weten de gebruikers van het Gasthoes dat ze medio
2018 tijdelijk naar een andere ruimte moeten. Daar zorgen de gebruikers zelf voor. Gemeente
wil eventueel bemiddelen.
AL. 58: Accommodatiebeleid. Henk praat ons bij.
De perspectievennota komt in december in de raadsvergadering.
AL. 61: 800 jaar Horst. Peter praat ons bij: de gemeente heeft vertrouwen. Jan Duijf betrekt alle
dorpen van Horst aan de Maas erbij.
AL. 64: 2 Mnd gasten; 2mnd gasten voor januari: Peter nodigt Jos Claessens uit om wat over het
groen in Horst te vertellen.
AL. 66: De Greune Droad: Is tegelijk besproken bij 800 jaar Horst. Er komt een aanbesteding van de
plannen die getoetst worden door een kwaliteitscommissie.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 97: Afscheid Burgemeester. Marij en Tiny gaan naar het afscheid, de anderen zijn verhinderd.
Nr.101: nav dorpsradenoverleg info buurtpreventie. Er zijn al 7 Whatsapp-groepen. Het werkt het
beste als er in iedere buurt een groep is. De verantwoordelijkheid voor het starten van een groep ligt
bij de bewoners.
Nr.103: Platform de Vereniging Limburg. De mail mbt de sociale agenda van 2020/25 wordt nog
doorgestuurd.
Nr.104: Sponsering ijsbaan. Dorpsraad sponsort in 2017 3m2 van de ijsbaan.
5. Rondvraag
Uitnodiging brandveiligheid in Horst: Nelly zet de uitnodiging op de website.
Johan neemt weer contact op met wethouder Paul Driessen
Henk: BAR vraagt om namen/ tips voor vrijwilligers.
Marij is naar de bijeenkomst geweest over transformatie Horst a.d. Maas. Dat was een interessante
avond; er komt een rapport/verslag van en een lijst met initiatieven die er in de verschillende dorpen
zijn.
Peter vraagt naar de vergaderdata voor het volgend jaar.
8. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De laatste vergadering van dit jaar is op donderdag 21 december, 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.

