Notulen DR-vergadering Donderdag 19 april 2018

Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We starten de vergadering onder het genot van een
heerlijke vlaai. Deze werd aangeboden door wethouder Ger van Rensch als bedankje voor de inzet van het
accommodatiebeleid.

2. Notulen vorige vergadering
Presentatie van Dana van Rens – politie
DR was zeer onder de indruk van de presentatie en kreeg zodoende een duidelijk beeld van de
toekomstige ontwikkelingen bij de plaatselijke politie.
N.a.v. de notulen van 15 maart 2018: initiatiefgroep Wijkcomité Wervelkwartier i.o., Librije en Smidse,
neemt Geert Gubbels de leiding over. KBO i.s.m. met Synthese, op termijn op zoek naar een ruimte.
Misschien dat er een samenwerkingsverband mogelijk is.
Nr. 22 Opening muziekkiosk Museum de Locht. 1 april – Tiny
Tiny heeft in de kiosk het schild van Horst mogen onthullen.
Nr. 33 Brainstormen Centrumvisie Horst. 22, 27, 29 maart en 5 april
Noord Entree/Marij (22 mrt), Marij.
Op 21-4-2018 is er nog een openbare presentatie op het Wilhelminaplein.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Dorpsradenoverleg 9 april – Peter
In het overleg lag de nadruk op een daadwerkelijk vervolg van het accommodatiebeleid.
Grubbenvorst verzocht in het kader van 800 jaar Horst, om typische plekken in Horst door te geven i.v.m.
een fietstocht door H a/d M.
AL. 42 Gezamenlijke collecte – Marij
De collecte is goed verlopen met een goede opbrengst.
AL. 57 Gasthoes
Een vanuit de kopgroep samengestelde werkgroep heeft onlangs bij de gemeente een bespreking gehad
over onderwerpen m.b.t. organisatie en exploitatie van c.c. ‘t Gasthoes. Onderwerpen waar uitvoerig bij is
stil gestaan waren o.a. de plaats van de horeca in de organisatie en het besturingsmodel.

AL. 61 Stichting 800 jaar Horst – 24 maart kick-off
De werkgroepen moeten nu aan de slag om een plan van aanpak en begroting maken. Aan de hand
hiervan kunnen budgetten worden toegekend.
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AL. 66 De Greune Droad (Peter, Nelly, Tiny) – kwaliteitscommissie heeft eind feb advies gegeven.
Nog steeds geen reactie van de huidige ontwikkelingen ontvangen.
17 april 2018 is er o.l.v. Ben van Essen een bijeenkomst geweest over de scheefgroei van de
samenstelling van enkele wijken. Er komt een vervolg.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 42 Jaarvergadering Horst-centrum 23 april 19.00 uur in ’t Gasthoes – Marij zal aansluiten
Nr. 44 Bijeenkomst 29 maart – ivm kap bomen Wilhelminaplein
Henk en Loes zijn geweest. Inmiddels (20-04-2018) zijn er nieuwe bomen geplaatst.
Nr. 46 Synthese themabijeenkomst ‘zorg en welzijn in beweging’ 16 maart Broekhuizen
DR heeft niet aangesloten.
Nr. 49 Interactieve sessie/bijeenkomst Gasthoês e.o. op maandag 30 april – Henk en Nicole sluiten aan
Nr. 51 Bezwaar tegen feesttent Rode Kruisplein 5 t/m 7 mei
DR heeft officieel bezwaar ingediend i.v.m. zorgen over de niet te gebruiken parkeerplekken, veiligheid en
vandalisme.
5. Financieel jaarverslag en jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017: Bram heeft het financieel jaarverslag nagekeken. Het bestuur verleent
décharge aan Tiny.
Concept Jaarverslag 2017. Henk heeft nog enkele kritische opmerkingen en sluit dit kort met Nicole.
6. Rondvraag
Nelly: heeft 16-04-2018 bijeenkomst bezocht van de werkgroep vd Horstplein in de wijk de Risselt. Gertie
Peeters en Monique Peters van gemeente gaven uitleg omtrent de mogelijkheden. Gemeente zal dit
initiatief ondersteunen maar het uitvoeren van ontwerp, het financieren en werkzaamheden ligt bij de wijk
zelf.
De werkgroep Geluidswal zal op dezelfde wijze de mogelijkheden moeten benutten om de wal op te
knappen.
Nelly: kan de DR iets betekenen in het bezwaar van de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten in de
Doolgaardstraat. Mede omdat in de directe omgeving van deze woning al veel arbeidsmigranten
gehuisvest zijn. Er wordt een brief gestuurd naar Mart Thijssen (portefeuillehouder arbeidsmigranten) met
de zorg over de huisvesting van 2 locaties in centrum van Horst.
Bram: jaarlijks educatief uitje leden dorpsraad. Er wordt een datumprikker rond gestuurd.
7. Sluiting
De eerstvolgende vergadering donderdag 17 mei 2018
Let op NIEUWE vergaderlocatie – Synthese
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