Notulen DR-vergadering Donderdag 18 januari 2018

Aanwezig:
Afwezig:

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

Gasten:

Ton van Hoof en Jos Claessens van Het Landschap Horst aan de Maas

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Jos en Ton geven uitleg over de doelstellingen van het Landschap Horst aan de Maas
Het Landschap voelt zich nauw betrokken bij de verfraaiing van Horst aan de Maas en wil
zorgdragen voor een groen en aantrekkelijk buitengebied.
Zij houden uitbreidingsplannen, in het buitengebied, nauwkeurig in de gaten en letten erop dat de natuur
en het landschap gerespecteerd worden.
Het Landschap wil graag alle partijen die zich met natuur en landschap bezighouden samenbrengen
zodat initiatieven bij elkaar passen en elkaar kunnen versterken. Zij verzoeken de Dorpsraad om
initiatieven ook te melden bij hun.
Andere doelstellingen zijn o.a. het geven van voorlichting, aanbieden van cursussen en educatie, het
ondersteunen van burgerinitiatieven, zorg dragen voor wandel en fietspaden, bijenstand en biodiversiteit
en het herinrichten van gebieden. Dit kunnen ook gebieden zijn van particulieren.
Kijk verder op de website: http://www.landschaphorstaandemaas.nl/

2. Notulen van de vorige vergadering
Henk wil graag de conclusie van het fietsonderzoek in de notulen:
Opmerking n.a.v. notulen21-12-2017: invloeden van gedrag fietser is moeilijk te beïnvloeden
Henk vraagt naar de promotiefilmpjes van de dorpen voor de Reindonk. Een aantal dorpen wil niet
meedoen en wij wachten de uitnodiging van de Reindonk ook af.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 66 : De Greune Draod :
Tiny: De Greune Draod gaat samen met “Zeen “ een voorstel bedenken.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 2 – Gemeente/Emiel Heijnen; Uitnodiging 2e ring Werkplaats zonne-energie gemeente Horst aan de
Maas 26 januari Peter, Loes en Mari sluiten aan
Nr. 5 – Gemeente/Gertie - vraag: wat is de status mbt reservering prioriteitsgelden voor ballenvanger
Berkelsbroekpark I.
Peter stuurt reactie naar Gertie.
Nr. 6 – Gemeente/Tiny van Hegelsom; Uitnodiging informatiebijeenkomst stationsomgeving Horst Sevenum d.d. 15 januari in het Citaverde College
Het is een mooi plan – Tiny geeft uitleg
Nr. 7 - Henk van Ballegooijen – vraag mbt ingraven bladkorven
Het lijkt de dorpsraad een goed idee om de bladkorven aan te passen. Nicole stuurt een mail naar de
gemeente/Gertie en een cc naar Henk van Ballegooien.
Nr. 10: Synthese - Mini-conferentie Transformatie HadM, 1 feb. 14-17 uur De Zwingel, Melderslo
Marij en Tiny sluiten aan
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Nr.11: Nicole beantwoordt het evaluatieformulier mbt wegwijzer integratie statushouders. Het is niet echt
op de dorpraad van toepassing.
Nr. 12 – Gemeente/Roel Kersten - Uitnodiging Overleg stand van zaken N554-556 - gemeentehuis 2
februari van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Marij sluit aan
5. Rondvraag
Henk: Praat ons bij over de accommodaties. Als er clubs zijn die in de problemen dreigen te komen
kunnen ze zich bij Theo Cox vervoegen. Peter biedt Theo Cox aan om eventueel mee te denken.
Nicole: Anita/Centrum management vraagt naar vergaderdata.
Hof te Berkel vergadert volgende week. Nicole zal aansluiten.
Peter: 19 feb is er een vergadering met mensen van De Riet en De Norbertus over de wijk.
Peter en Tiny sluiten aan.
5 feb is er weer dorpsradenoverleg: Peter is verhinderd en Tiny kijkt of zij kan vervangen.
Marij : Vertelt over voorlichtingsbijeenkomst “Fondsenwerving”. Interessante en concrete info voor
partijen die op zoek zijn naar extra geldmiddelen voor hun project.
Bekijk ook www.jemosteunt.nl/diensten#fondsenwerving
6. Sluiting
22.30 uur: Peter bedankt allen en sluit de vergadering.
De eerstvolgende vergadering donderdag 22 feb 2018 in Jump XL –Weltersweide 22 Horst
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