Notulen DR-vergadering Donderdag 21 juni 2018

Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering, wel enkele nieuwe aanvullingen.
Nr. 42: Ondernemersprijs gaat volgend jaar veranderen
Informatie hierover gaat vanaf nu naar Nicole.
Nr. 51: Evaluatie bezwaar feesttent Rode Kruisplein
Zeer binnenkort evaluatie met de gemeente over het bezwaar tegen de feesttent van 5 t/m 7 mei
Twee leden van de dorpsraad en een paar mensen uit de omgeving sluiten aan.
Nr. 54: Brief over huisvesting arbeidsmigranten
Wij blijven er attent op of de procedure met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten correct
verloopt. Peter zal dit ook aankaarten in het dorpsradenoverleg.
AVG
Henk: stuurt de presentatie door, zodat we er naar kunnen kijken.
Henk ziet graag dat het bij het dorpsradenoverleg besproken wordt om te komen tot een standaard
invulling voor alle dorpsraden.
Nieuwe website:
Nicole: Verzoek om dit alsnog in algemene dorpsradenoverleg te bespreken.
Aanvulling: Henk wil graag brainstormen over de functie en uitdragen van de visie van de dorpsraad
3. Actielijst en plan coördinatoren.
AL. Nr. 47 Centrummanagement:
Van 7-06 verplaatst naar 12-07. Nelly sluit aan.
AL. Nr. 57: Gasthoes:
Henk: 2 juli is er een bijpraatsessie over de inrichting van het cultuurplein. Henk sluit aan en Nicole
namens Wijkcomité Hof te Berkel.
AL. Nr. 61: 800 jaar Horst:
Nelly: Er was presentatie door Jan Duyf in Cambrinus. Alles verloopt volgens plan.
AL.Nr. 65 Wijkcomités:
Nelly: wijkcomité De Risselt wil een stichting/wijkcomité worden.
Nicole: Nicole blijft actief als bestuurslid bij Wijkcomité Hof te Berkel.
Peter: In de Riet - Daan Jans: de bewoners zijn verbolgen over de gang van zaken mbt parkeerplaatsen in
hun wijk.
AL. Nr 66 Greune Draod:
Peter: sinds januari zijn we niet meer geïnformeerd: Peter zal contact opnemen met Jan Nabben.
4. Ingekomen/uitgegane post:
Wijkcomité Norbertus: maandag as 25 juni om 8 uur vergadering.
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De Locht: Het museum wil ook iets doen met 800 jaar Horst voor alle 16 dorpen
Daarom een uitnodiging voor donderdag 5 juli om 8uur in het museum om daarover te brainstormen
5. Rondvraag
Henk: Mantelzorg compliment: de gemeente wil het compliment graag per kern uitgeven, daarom de vraag
of de dorpsraden hierin iets kunnen betekenen. Vanuit BAR blijft dit bij voorkeur centraal georganiseerd.
Nelly regelt nog wat zaken mbt de BBQ voor Dorpsraad van 6 juli.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af. In juli is er geen vergadering.
De eerstvolgende vergadering is donderdag 16 augustus 20.00uur bij Synthese Bemmelstraat 2 Horst.

2

