Notulen Dorpsraad Horst
Vergadering Donderdag 20 september 2018

Aanwezig:
Afwezig:

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

Gasten:

Jan Duijf en Anita Rongen

1. Opening
Peter opent de vergadering en verwelkomt speciaal de gasten Jan Duijf en Anita Rongen, die direct het
woord krijgen:
Jan Duijf heeft met een groep inwoners van Horst het plan opgevat om het- “Horster Hundje” - nieuw
leven in te blazen en een prominentere plaats in het dorpsleven van Horst te geven.
Ze willen dit doen door een wedstrijd uit te schrijven om 1. een nieuw beeld te ontwerpen, 2. een nieuw
liedje te maken en 3. om verhalen over het hondje te schrijven, die dan in een boekje verwerkt kunnen
worden.
Alle inwoners van Horst en leerlingen van scholen kunnen hieraan meedoen.
De groep vraagt hiervoor financiële steun o.a. aan de dorpsraad.
De dorpsraad antwoordt dat ze graag een concreet stappenplan ontvangt zodat ze goedkeuring aan de
gemeente kan vragen om een financiële bijdrage te geven aan dit burgerinitiatief.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van vorige vergadering.
Nr 76 Centrumvisie Horst: de drie vervolgbijeenkomsten zijn geannuleerd wegens te weinig belangstelling,
maar de plannen zijn ons doorgestuurd waarop alsnog gereageerd kon worden.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Al. 34: Dorpsradenoverleg:
Peter praat ons bij: er was weinig belangstelling voor de gezamenlijke opzet rondom het opzetten van
een nieuwe website. Bram en Nicole gaan nu samen aan de slag voor onze nieuwe (interactieve) website.
Nicole wordt gevraagd om het format voor de AVG van het Huis voor de Sport te gebruiken om voor de
Dorpsraad Horst te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Er is ook gesproken over een mogelijke subsidie voor particulieren indien zij het regenwater afkoppelen
van het riool.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 83 : Klankbordgroepen centrumvisie: geannuleerd
Nr. 92: Greenport Venlo: prima idee om weer een afspraak te maken.
Nr. 93: Projectplan Hundje: is toegelicht door Jan en Anita, zie hierboven.
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5. Rondvraag
Henk vraagt stand van zaken omtrent de migranten in de diverse wijken.
Peter: Wonen Limburg had als pilot een proef gedaan om via een lotingsprocedure meer spreiding te
krijgen van potentiele bewoners in de drie oudere wijken, maar men heeft besloten om hiermee vervroegd
en met onmiddellijke ingang te stoppen omdat het zelfs averechts werkte.
Peter: 1-10 is er de volgende bijeenkomst omtrent deze scheefgroei in de diverse wijken gepland. (datum
wordt verplaatst)
Henk praat ons bij over de voortgang van Het Gasthoes.
Henk geeft aan dat er veel rommel langs het fietspad richting Venlo ligt en de kwaliteit van het fietspad te
wensen overlaat.
Tiny: Misschien samen met de Reulsberg contact opnemen met de gemeente over de
aanpassing/verbreding van het fietspad. Er is nu slechts aan een kant een fietspad met verkeer uit twee
richtingen.
Peter: geeft aan dat Henk melding maakt bij de gemeente van de rommel langs het fietspad naar Venlo en
Peter zal contact opnemen met Karin Cuppen voor eventuele samenwerking voor aanpassing van het
fietspad.
Dinsdag 30 oktober hebben de leden van de Dorpsraad de brainstormsessie over de visie van de dorpsraad
om 19.30 uur. Deze wordt begeleid door Synthese.
Tiny en Nelly melden zich beiden af voor de volgende vergadering.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering .
De eerstvolgende vergadering donderdag, 25 okt. 2018 om 20.00 uur in de ruimte van Synthese
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