Notulen DR-vergadering 22 februari 2018
Aanwezig:

Afgemeld:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Tiny van Wegberg, Marij Droog,
Nelly Janssen, Loes van Hoof, Bram van Helden, Henk Janssen.
Han Geurts (CDA), Centrum Management: Hans de Bekker en Anita
Rongen.
Johan Schipper.

1.Opening vergadering
Peter opent de vergadering en heet gasten welkom.
2. Notulen/post vorige vergadering
We hebben de bijdragen en uitleg van Ton van Hoof en Jos Claessens van Landschap Horst aan de Maas zeer
gewaardeerd. Ze zijn zeer betrokken en enthousiast, o.a. bij de landschapsontwikkeling van Afslag 10. Hun
focus ligt op het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. Tevens geven ze aan, dat mochten
onderwerpen onze interesse hebben, wij die aan hun kunnen doorgeven.
Nr. 2 – Gemeente/Emiel Heijnen; Uitnodiging 2e ring Werkplaats zonne-energie gemeente Horst aan de Maas
26 januari.
Peter, Loes en Marij doen verslag.
In 2050 moet heel Nederland vrij zijn van gasgebruik. Diverse betrokken partijen zijn aangesloten.
Nr. 5 – Gemeente/Gertie - vraag: wat is de status mbt reservering prioriteitsgelden voor ballenvanger,
Berkelsbroekpark I (Peter).
DR staat er nog voor open om mee te financieren.
Nr. 10 – Synthese - Mini-conferentie Transformatie HadM, 1 feb. 14-17 uur De Zwingel, Melderslo
Henk, Marij en Tiny doen verslag
1e helft bijeenkomst was vooral informatie. In het 2e gedeelte ontstond er een discussie/workshop.
Bij initiatieven voor Trefpunten in de wijk dient “Ontmoeten” de belangrijkste motivatie te blijven en
bezoekers moeten niet het gevoel krijgen dat er persé iets aan activiteiten moet worden gedaan, ontstaat iets
en men doet graag mee is dat meerwaarde. Dit stimuleert mensen om te blijven komen.
Nr. 12 – Gemeente/Roel Kersten - Uitnodiging Overleg stand van zaken N554-556 - gemeentehuis 2 februari
van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Marij: aangesloten bij overleg over N556. Deze provinciale weg zal worden ‘overgenomen’ door de gemeente.
Er dienen echter nog veel aanpassingen te gebeuren en gemeente wil dat financiële middelen door de
provincie beschikbaar worden gesteld.
Nicole stuurt reactie naar Roel met ons voorstel; vanaf Greenport tot rotonde bij Sevenum 80 km. Rest 60
km.
Nav Rondvraag:
Hof te Berkel – vergadering 25 jan. Nicole sluit aan.
Bakenshof heeft inmiddels ook een huurdersvereniging, en Bakenshof neemt zitting in het wijkcomité Hof te
Berkel. Nicole neemt waarschijnlijk blijvend zitting in het comité.
10 maart opening Bakenshof.
Marij geeft aan dat er veel overlast is van zwerfafval op de Venloseweg. We geven dit door aan
gemeentewerken (actie nicole).
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Dorpsradenoverleg – 5 feb.
Tiny: er is aandacht voor de toekomst van de dorpsraden. Het is moeilijk om leden te werven. Kleine
dorpsraden creëren daarom werkgroepen en ondernemen actie wanneer er een concreet issue is. Dit zal
waarschijnlijk de toekomst zijn, werkgroepen formeren voor een actiepunt.
AL. 57 Gasthoes
Henk: geen verdere ontwikkelingen.

AL. 61 Stichting 800 jaar Horst
Door de toezegging van gelden door gemeente, kan de planning van de activiteit door gaan.
AL. 66 De Greune Droad
Hans: in december heeft Centrum Management contact gehad met alle betrokkenen om vast te stellen wie de
taken gaan behartigen. Na inventarisatie is gekozen om ‘Zeen” een plan te laten ontwerpen. Dit wordt dan ter
beoordeling voorgelegd aan de kwaliteitscommissie van de gemeente
AL. 64 2 mnd gasten – wie gaan we in maart uitnodigen?
Waarschijnlijk politie. Actie Peter.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr 15 - Wijkcomite In deRiet/Mart Willems avond sociale samenhang; uitnodiging maandag 19 februari 2018
huiskamer Norbertus - Peter en Tiny sluiten aan
Op 19 februari kwamen ongeveer 40 mensen bij elkaar om het te hebben over sociale samenhang in de
wijken In de Riet, Mussenbuurt en Norbertus. De wijken in Horst aan de Maas met de meeste sociale
huurwoningen. Wethouders, politieke partijen, bewoners, Wonen Limburg, ambtenaren, welzijnswerk, politie,
en GGZ bogen zich over de vraag: waarom in deze wijken onevenredig veel arbeidsmigranten, nieuwkomers,
maar ook ex-GGZ-patiënten, ex-verslaafden en andere mensen die te maken hebben (gehad) met
veel sociale problematiek, worden gehuisvest.
De wijkcomités/raden doen er alles aan dat deze mensen zich in de wijk thuis voelen. Deze mensen moeten
ook fatsoenlijk kunnen wonen, dat is het punt niet. Maar, is door de te hoge aantallen in deze wijken
de grens van de opvangcapaciteit bereikt? Het zijn tenslotte woonwijken en geen opvangwijken. En wie of
wat houdt de sociale samenhang in de gaten en stuurt daarop? Cijfers laten zien dat deze wijken inderdaad
onevenredig veel mensen opvangen. De wijkcomités geven aan dat zij contacten proberen te leggen met de
arbeidsmigranten maar dat de respons minimaal is. Naast een taalprobleem lijkt het erop dat
arbeidsmigranten erg op “zichzelf” zijn. Met name oudere bewoners geven aan het gevoel te hebben dat zij
hun wijk achteruit zien gaan. Wethouder Birgit op de Laak zal kijken wat hieraan bij te dragen en Wonen
Limburg zal intern bekijken of toewijzing toetsing voor sommige straten/wijken kan worden aangepast.
Nr 21 – Hans Steenmetz – vraag mbt behoud van monumentje Gasthoes
Wij ondersteunen het pleidooi om te handhaven.
Nr 22 – Muziekkiosk Museum de Locht. Uitnodiging opening 1 april 14.00 – wie sluit aan?
Tiny en Loes.
5. Rondvraag
We zijn op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie.
Centrum Management: er bestaat een initiatief voor een Dorpslab. Dit een universele ruimte die door veel
partijen gebruikt kan worden. Dit is interessant voor de Dorpsraad. We blijven graag aangesloten over de
ontwikkelingen.
Centrum Management wil kijken of ze via wandelroute het station Horst Sevenum kunnen verbinden met het
centrum van Horst. Ze zijn hierover ook in contact met Landschap Horst aan de Maas. Nicole stuurt Anita
Rongen (CM) de info van de wandelroute ‘het ommetje dwars door Horst’. Dit kunnen ze dan als basis
gebruiken.
Han Geurts presenteert en overhandigt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van CDA.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
Volgende vergadering is 15 maart 2018 op 20.00. Voorlopige nieuwe locatie kantine Sporthal De Berkel.

