Aan:

de leden van de Dorpsraad Horst en contactpersonen

Onderwerp: vergadering dorpsraad
Beste allen,
Hierbij nodig ik je uit voor de vergadering van de Dorpsraad Horst op
Donderdag 15 november 2018 a.s. om 19.30 bij Synthese Bemmelstraat 2 Horst.
Agenda:
1. Opening vergadering
Gasten: Greenport Venlo (Ruud van Heugten en Marion Poulussen-Neelen) praat ons bij over de
ontwikkelingen in het gebied. Greenport Venlo heeft ook Klankbordgroep bewoners en natuur /milieu
organisatie uitgenodigd.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 107 DR Grubbenvorst, uitnodiging 21 nov. ivm presentatie door RMS die gaat bouwen op Horsterweg. =
niet doorgegaan omdat eea nog onder de rechter is ivm bezwaar ‘behoud de parel’.
Nr. 100 Gemeente - bijeenkomst toekomst binnensportaccommodaties. 31 okt – Marij
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Dorpsradenoverleg 5 nov is geannuleerd ivm afmeldingen en beperkt aantal agendapunten.
Volgende vergadering is februari 2019
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 110 De Locht – input DR voor paneel, voor 30 nov foto aanleveren.
Nr. 114 Gemeente - Uitnodiging vervolgbijeenkomst binnensportaccommodaties, cluster Horst-Melderslo op
11 december.
Nr. 115 Gemeente - Kennismakingsbezoek gemeenteraad aan Horst. Voorstel is vrijdagmiddag 10 mei 2019.
Nr. 116 Gemeente - Onderzoeksrapport vrijwilligersbeleid – data presentatie 12/11-cultuur, 28/11-sport en
29/11-zorg.
Nr. 117 Gemeente - Bijpraten ivm de overname van de provinciale weg N556 door de gemeente.
Gemeentehuis 4 december 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
5. Rondvraag
De brainstormsessie van 23 oktober met leden Dorpsraad onder begeleiding van Synthese/Mieke Cruijsberg
was succesvol. We hebben elkaars ideeën en verwachtingen mbt de Dorpsraad en de eigen rol besproken
en gedeeld met elkaar. Hoe gaan we nu verder?
6. Sluiting
Mocht je op voorhand nog vragen/opmerkingen hebben dan kun je dit per e-mail doorgeven;
info@dorpsraadhorst.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsraad Horst
Nicole Kleuskens
Secretariaat
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