Notulen DR-vergadering Donderdag 16 augustus 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens Tiny van Wegberg, Marij Droog,
Henk Janssen, Nelly Janssen, Johan Schipper
Gasten: Mieke Cruijsberg/Synthese en Gonnie Geurts/werkgroep Berkelsbroekpark2
Bram van Helden, Loes van Hoof (beiden afgemeld)

1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering en iedereen van harte welkom na de vakantieperiode.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen besproken. Er staat een foute datum boven de notulen; op website staat de goede versie. Verder
de vraag om tijdens dorpsradenoverleg input te vragen voor de vernieuwde APV.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 47 Centrummanagement 7 juni
notulen besproken.
AL. 61 Stichting 800 jaar Horst
nog geen nieuws omtrent de ontwikkelingen ontvangen.
AL. 66 De Greune Droad (Peter, Nelly, Tiny)
nog geen nieuws omtrent de ontwikkelingen ontvangen.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 78 Intrekking bezwaar tent Rode Kruisplein en we worden op hoogte gehouden voor vergunning
september.
DR trekt bezwaar in. Wel willen we geïnformeerd blijven. Contactpersoon is dhr. Wolters.
De vergunning voor 12 september ligt ter inzage. De dorpsraad is hierover geïnformeerd.
Nr. 79 Toekenning gelden voor Berkelsbroekpark (€3600,=), via Jantje Beton
De werkgroep heeft een speeltoestel aangeschaft dat onderhouden dient te worden. De gemeente stelt nu
de eis dat er een stichting opgericht dient te worden, voor het beheren van de financiën.
Gonnie vraagt hoe dit opgezet kan worden. Mieke Cruysberg gaat haar daar in begeleiden.
Vertegenwoordiging bij de inrichting van Horst centrum/gemeente (Peter), zoals eerder per mail
ontvangen. Marij, Nelly en Tiny bezoeken ieder één sessie.
5. Rondvraag
Henk: Jeu de Boulebaan gaat binnenkort een aanvraag indienen om de gereserveerde Kern met Pit gelden
bij de Dorpsraad uit te keren.
Henk: Organisatie ‘Gasthoes” gaat binnenkort vergaderen over de op/inrichting van de organisatie.
Henk: Buro Kragten heeft aan Klankbordgroep Rondom Gasthoes, een presentatie gegeven met
initiatieven en voorstellen omtrent de inrichting van het Cultuurplein.
Nicole en Henk: Wijkcomité Hof te Berkel vraagt om tijdig geïnformeerd te worden omtrent wijzigingen in
de wijk, zoals veranderen van parkeerplekken en aandacht voor behoud groen.
Mieke: nu De Risselt de status wijkcomité heeft, maakt Mieke op hun verzoek het resterend geld voor
oprichting aan hen over.
Nicole: Gemeente HadM is bezig om ‘dementievriendelijke gemeente’ te worden.
Peter: op 30 oktober is er met de leden van DR een brainstormsessie over de visie van DR gepland of de
DR nog voldoet aan de verwachtingen.
6. Sluiting
Peter sluit de vergadering af. Volgende vergadering is 20 september 2018
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