Notulen DR-vergadering 21 december 2017
Aanwezig:

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

1. Opening vergadering
2. Notulen vorige vergadering
geen bijzonderheden
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 57 Gasthoes presentatie 28 nov – Marij en Tiny
Gemeente stemt in met de verbouwing ’t Gasthoes.
AL. 58 Accommodatiebeleid – def. versie is verzonden
Geen opmerking
AL. 61 Stichting 800 jaar Horst
Plannen dienen voor 1 jan te zijn ingediend bij de gemeente i.v.m. toekenning van subsidies.
AL. 66 De Greune Droad (Peter, Nelly, Tiny)
Binnenkort volgt een uitnodiging voor een vervolggesprek.
AL. 64 2 mnd gasten – wie gaan we voor januari uitnodigen?
Jos Claessens heeft toegezegd voor januari 2018 – insteek groen in Horst en milieu
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 109 – In de Riet/Daan Jans - Brief tav Birgit op de Laak mbt Verloop in onze wijk In de Riet.
In de Riet gaat voor de betrokkenen een bijeenkomst organiseren.
Nr. 121 – Presentatie fietsers via Herstraat - donderdag 21 dec. om 10.30 uur (Henk, Marij, Tiny)
Gedragsbeïnvloedingsproject
Rond de zomer heeft een stagiair, genaamd Wenkuo Chen, in het kader van zijn studie een project
gedragsbeïnvloeding gedraaid rond het Horster Erf. Hij heeft onderzocht hoe fietsers en
voetgangers langs elkaar bewegen en op elkaar reageren. Daarnaast heeft hij onderzocht of
fietsers bereid zijn om via de Herstraat te rijden als zij geen bestemming hebben in het centrum.
Nr. 122 - BAR Toegankelijkheid centrum Horst, reactie van Paul Driessen (Johan)
Johan zal begin 2018 wederom een afspraak maken i.v.m. de teleurstellende resultaten in 2017.

5. Rondvraag
Bram:
Bram is door Huub Heijer (Reindonk) benaderd met de vraag of de Dorpsraad onderwerpen, die
aandacht nodig hebben, kan aanleveren.
Nicole:
Mbt vergaderdata. 24 okt 2018, moet zijn donderdag 25 okt. Wordt veranderd.
Loes:
Vergadering bijgewoond bij Wijkcomité Norbertus i.s.m. Wonen Limburg, waar de resultaten bekend
werden gemaakt over regio/wijkprofiel/leeftijdsopbouw.
Loes 30 november in Gemeentehuis
Dmv Groenagenda willen we onze inwoners en organisaties informeren en inspireren. Wat gebeurt
er in Horst aan de Maas op groengebied? De Groenagenda is een digitaal platform waarop ze
initiatieven presenteren. Van de gemeente én van de vele organisaties die zich inzetten voor onze
natuurlijke omgeving.
Nicole:
Kerstborrel bijgewoond van Hof te Berkel, georganiseerd door het wijkcomités.
Geslaagde bijeenkomst.
Henk:
Er komt een bijeenkomst waarin mislukte dorpsinitiatieven worden besproken. Henk is daar in zeer
geïnteresseerd.

6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af. Volgende vergadering is 18 januari 2018 op 20.00 in
Bowlingcentrum de Riet.

