Notulen DR-vergadering Donderdag 15 november 2018

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen, Nelly
Janssen, Johan Schipper, Loes van Hoof
Gasten:
Greenport Venlo (Ruud van Heugten, Jac Jeurissen en Marion Poulussen-Neelen).
Karin Cuppen en Dorrie Cuppen / Klankbordgroep Reulsberg.

Afwezig:

Bram van Helden, André Vollenberg, beiden afgemeld

1.Opening vergadering
Peter opent de vergadering en iedereen van harte welkom.
Ruud praat de DR bij omtrent de ontwikkelingen binnen Greenport Venlo:
-In de Innovatietoren (campus) zijn nu diverse bedrijven gevestigd. Het ontwikkelingsbedrijf Greenport/
Campus Vastgoed Venlo is nu eigenaar van het ‘oude’ Floriadeterrein en campus.
-In ontwikkeling is een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiepark met daar in een golfterrein.
Greenport wil het Floriadeterrein zolang mogelijk openbaar toegankelijk houden totdat het recreatiepark
gereed zal zijn.
-In Greenport Venlo wordt momenteel een treinterminal gerealiseerd.
-Door Otto Work Force wordt een locatie gebouwd voor +/- 400 arbeidsmigranten.
-RMS/mestverwerkingsbedrijf wil starten met de bouw langs de A73. De bouw is momenteel vertraagd
door nog lopende rechtszaken. Karin geeft aan dat RMS geen rekening houdt met de vóóraf gedane
beloften omtrent verkeersoverlast door het vrachtverkeer en dat de communicatie slecht verloopt.
-Op dit moment is men naast de A73 gestart met het aanleggen van een groenstrook/waterpartij.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 107 DR Grubbenvorst, uitnodiging 21 nov. ivm presentatie door RMS die gaat bouwen op Horsterweg.
Gaat niet door omdat e.e.a. nog onder de rechter is ivm bezwaar ‘Behoud de parel’.
Nr. 100 Gemeente - bijeenkomst toekomst binnensportaccommodaties. 31 okt
Marij doet verslag.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Geen bijzonderheden.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 110 De Locht – input DR voor paneel, voor 30 nov foto aanleveren.
Tiny legt contact met de fotoclub en Henk zal Wim Moorman benaderen. Hopelijk willen zij ‘Horst’
vertegenwoordigen binnen dit project.
Nr. 114 Gemeente - Uitnodiging vervolgbijeenkomst binnensportaccommodaties, cluster Horst-Melderslo
op 11 december.
Marij sluit aan.
Nr. 115 Gemeente - Kennismakingsbezoek gemeenteraad aan Horst. Voorstel is vrijdagmiddag 10 mei
2019.
Datum akkoord. Nicole stuurt reactie.
Nr. 116 Gemeente - Onderzoeksrapport vrijwilligersbeleid – data presentatie 12/11-cultuur, 28/11-sport en
29/11-zorg. Henk doet verslag.
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.
We informeren bij Bram of zijn vader weer zal aansluiten. Dan kan die terugkoppeling doen naar de DR.
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5. Rondvraag
De brainstormsessie van 23 oktober met leden Dorpsraad onder begeleiding van Synthese/Mieke
Cruijsberg was succesvol. We hebben elkaars ideeën en verwachtingen m.b.t. de Dorpsraad en de eigen
rol besproken en gedeeld met elkaar. Hoe gaan we nu verder?
Peter neemt contact op met Mieke Cruijsberg
Uitnodiging 12 dec. Trendsportal.
Johan sluit aan.
Henk: In de loop van november organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers
waarin we met elkaar in gesprek gaan over het rapport maar vooral ook om ervaringen te delen,
knelpunten in kaart te brengen en te zoeken naar kansen en mogelijke oplossingen. Henk vindt het
belangrijk dat er iemand namens de DR aansluit. Vooralsnog kan geen van de overige leden. Henk zal zelf
ook aanwezig zijn.
Henk: Wijkcomité Norbertuswijk vraagt de aandacht voor een inspiratiebijeenkomst op 6 december. Samen
met wethouder, huisartsen, het Actiecentrum Positieve Gezondheid en andere professionals, van gedachte
te wisselen over het opzetten van een Meldpunt in deze wijk.
Loes sluit aan.
Henk: In Horst aan de Maas zijn vele mensen in meer of mindere mate betrokken bij mensen in een
achterstandspositie. In verenigingen, op scholen, in dorpsraden of in je woonomgeving. Soms weten
vrijwilligers en organisaties elkaar te vinden om goed te kunnen helpen, maar soms ook niet. Terwijl dat dit
juist grote toegevoegde waarde heeft. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 november 2018,
aanvang 20.00 uur in MFC De Zwingel, Beemdweg 4, 5962 AT, Melderslo.
Henk sluit aan.
6. Sluiting
Peter sluit de vergadering af. Volgende vergadering is let op: 13 december 2018
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