Notulen DR-vergadering 15 maart 2018
Aanwezig:

Gasten :

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Tiny van Wegberg, Marij
Droog, Henk Janssen, Nelly Janssen, Loes van Hoof, Johan Schipper, Bram van
Helden.
Hans Steenmetz van de stichting Herdenking 4 mei,
Wil Lucassen namens centrummanagement,
Daan Jans van wijkcentrum De Riet,
Dana van Rens wijkagent Horst aan de Maas

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Allereerst geeft de voorzitter het woord aan wijkagent Dana van Rens. Zij is een van de vier
wijkagenten van de regio Horst aan de Maas.
Dana legt uit hoe de (landelijke) politie werkt in de regio Horst aan de Maas en de samenwerking
met regio Peel en Maas.
Horst is verdeeld in twee regio`s: noord en zuid. De agenten werken in duo`s in de gemeente en
zijn vast verbonden aan hun eigen wijk waardoor ze een herkenbaar en vertrouwd
aanspreekpunt zijn voor de wijkbewoners.
Dana vertelt over de problemen waar ze mee van doen krijgen en hoe ze daar mee omgaan.
Ze legt ook uit hoe burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen: de Whatsapp-groepen in
de wijk zijn een groot plus punt, daar heeft de politie veel aan.
De politie wil ook graag dat burgers tips geven over zaken die aandacht van de politie nodig
hebben. Dat kan heel goed anoniem wanneer nodig of gewenst.
Ook belangrijk dat mensen die slachtoffer zijn van kleine criminaliteit aangifte doen, al denkt men
dat er niets mee gebeurt. De politie kan niets zonder aangifte en voor het in kaart brengen van
kleine criminaliteit en voorkomen ervan heeft men die aangiftes juist nodig.
In speciale gevallen krijgt het team ook ondersteuning van speciale eenheden, óók ter
voorkoming van te verwachten ongeregeldheden.
De nationale politie moet nog steeds inkrimpen, veel taken moeten op een andere manier
worden vervuld of overgenomen worden, waardoor de werkdruk best hoog is. Het bureau in
Horst wordt gesloten maar de wijkagenten blijven wel in Horst.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 57: Gasthoes: Henk: geen nieuws
Nr. 61: 800 jaar Horst: Peter : Kick off bijeenkomst 24 maart is in de Leste Geulde. Wie sluit aan
vanuit de dorpsraad?
Nr. 66: Greune Draod: Peter: kwaliteitscommissie heeft eind februari advies gegeven. Nog geen
reactie ontvangen.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 29: Overleg met de gemeente vervolgstappen mbt nieuwkomers in drie wijken (nav 19
feb): Peter of Tiny sluiten aan.
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Nr. 31: uitnodiging 10 april, rehabilitatie Salomon Walvis
Hans Steenmetz praat ons bij. Op 10 april wordt Salomon Walvis gerehabiliteerd en zijn
naam wordt in het verzetsmonument gebeiteld. De plechtigheid is om 13.30 uur. Wie is in de
gelegenheid is sluit aan?
Nr. 33: Brainstormen centrumvisie Horst:
Op de genoemde data zal aansluiten: 22mrt: Marij, 27mrt: Nelly, 29mrt: Henk, 5 april:
Tiny. Nicole geeft de namen door en vraagt ook wanneer welk gebied besproken wordt.
5. Rondvraag
Johan: Wanneer kantine in de Berkel de nieuwe vergaderlocatie zal blijven moeten we dit
bekendmaken in de Hallo. Nicole geeft het door.
Tiny: Jack Haegens stopt als kartrekker met het zoeken naar een locatie voor een wijkhuis voor
het Wervelkwartier, Librije en de Smidtse. Geert Gubbels zal dit overnemen.
Marij: Buurtbewoners van het Rode Kruisplein hebben een brief gekregen met de mededeling dat
er vergunning is aangevraagd voor een feesttent aldaar tijdens de mei kermis.
De Dorpsraad tekent bezwaar aan i.v.m. met het verdwijnen van parkeerplaatsen en de te
verwachten geluidsoverlast voor de buurtbewoners. Nicole stuurt een brief naar de afd
vergunningen en naar Gertie.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.

De eerstvolgende vergadering : donderdag 19 april in de Kantine Sporthal De Berkel
Kranestraat 10 Horst om 20.00uur.
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