Notulen DR-vergadering Donderdag 17 mei 2018

Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering en heet Johan van harte welkom na zijn afwezigheid.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 42 Jaarvergadering Horst-Centrum 23 april 19.00 uur in ’t Gasthoes – Marij was aanwezig
Er volgde een presentatie over de uitbreiding van de marktactiviteiten, met als afsluiting de verkiezing van
De Ondernemersprijs die toegewezen werd aan Wilmi Thijssen van NatuurWijzer.
25 mei 15.00-17.00 uur wordt op het Lambertusplein het nieuwe Online Shopping gepresenteerd.
Tiny is namens de Dorpsraad Horst betrokken bij de Ondernemersprijs. Nicole zal volgend jaar het stokje
van haar overnemen. Tiny informeert de organisatie.
Nr. 49 Interactieve sessie/bijeenkomst Gasthoês e.o. op maandag 30 april – Henk en Nicole aanwezig
Er zijn diverse mogelijkheden besproken over de invulling van het Gasthoêsplein met o.a. buurt,
winkeliers, CM en anderen. Aan de orde kwamen; afsluiting van verkeer, groenvoorziening/parkfunctie en
een duidelijke verbinding creëren met de Kerstraat.
Nr. 51 Bezwaar tegen feesttent Rode Kruisplein 5 t/m 7 mei
DR is door gemeente uitgenodigd n.a.v. het ingediende bezwaarschrift. Enkele punten van kritiek zijn
genoemd. We worden nog door gemeente gevraagd voor een vervolggesprek. Peter zal de gemeente
vragen ook andere bezwaarmakers bij dit overleg aan te sluiten, dat is wel zo efficiënt.
Nr. 54 Brief namens DR mbt huisvestiging arbeidsmigranten & scheefgroei
Reactie ontvangen van de gemeente. Belangrijk om bij de gemeente aandacht te blijven vragen voor deze
problematiek. Als Dorpsraad blijven we alert.
Punt 5: Akkoord op jaarverslag 2017 – op website Dorpsraad zetten (actie Nelly)
Nelly zal het jaarverslag plaatsen.
Rondvraag: Educatief uitje Dorpsraad is vrijdag 6 juli.
Bij Nelly een BBQ met partners.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Dorpsradenoverleg (Peter) – 9 april
Iedereen heeft het verslag ontvangen. Peter doet aanvulling op het verslag.
AL. 42 Gezamenlijke collecte (Marij)
Zeer tevreden en goed verlopen.
AL. 66 De Greune Droad (Peter, Nelly, Tiny) – update nav mail nr 63
We wachten op de uitnodiging voor een vervolggesprek.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 53 Verslag Berkelsbroekpark en afhandeling prioriteitsgelden kruipbuis
Tiny heeft de betaling afgehandeld. T.z.t. wil men een stichting oprichten t.b.v. speelvoorzieningen.
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Nr. 58 Gemeente; interview rondom knelpunten vrijwilligersorganisaties - medewerking gevraagd voor
stage opdracht – Peter heeft deelgenomen aan interview. Wij als DR hebben een solide ledental, maar het
blijft moeilijk om leden te werven.
Nr. 58b Hallo Zomerkrant; bijzondere plekken in Horst
Nicole geeft diverse suggesties door.
5. Rondvraag
Henk: 29 mei bezoekt Henk de voorlichtingsbijeenkomst over AVG in Meerlo.
Nicole – invulling nieuwe website en mailprogramma
Nicole vraagt of er bij andere dorpsraden interesse bestaat om collectief een site te laten ontwerpen. Vraag
is niet meegenomen in Dorpsradenoverleg.
6. Sluiting
De eerstvolgende vergadering donderdag 21 juni 2018
Let op NIEUWE vergaderlocatie – Synthese, Bemmelstraat 2
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