Notulen DR-vergadering donderdag 13 december 2018

Aanwezig:

Peter Strijbosch, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen, Nelly Janssen, Johan
Schipper, Loes van Hoof, Nicole Kleuskens sluit later aan.

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 110 De Locht – input DR voor paneel, voor 30 nov. foto aanleveren.
Tiny heeft contact gehad met de fotoclub/Huub Vermeeren. Huub heeft een collage gemaakt.
DR geeft Wim Moorman de opdracht om een tekst aan te leveren over 800 jaar Horst.

.

Nr. 112 Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Armoede 26 november Melderslo - Henk
Er is ook armoede in Horst. Voor de kosten van het sporten van kinderen kan men een beroep doen op
Stichting Leergeld. Ook de Voedselbank is een optie.
Verder is het moeilijk om mensen in nood te traceren en daardoor hulp te bieden.
Nr. 116 Gemeente - Onderzoeksrapport vrijwilligersbeleid – data presentatie 12/11-cultuur (Marij),
Marij doet verslag.
28/11-sport en 29/11-zorg. Verslag sport en zorg – Peter en Henk
Peter en Henk doen 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. Vader van Bram.
Vader van Bram kon niet aansluiten door omstandigheden.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 65 Wijkcomités - Norbertus – 6 dec Inspiratie bijeenkomst bij Norbertus - Loes
Loes kon niet aansluiten
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 118 - Uitnodiging Trendsportal 12 dec. – Johan
Johan kon niet aansluiten
Nr. 120 – Wijkcomité de Risselt - 26 november vergadering - Nelly
Nelly was aanwezig en doet verslag.
Nr. 123 – is officiële uitnodiging van nr 114 - Uitnodiging vervolgbijeenkomst binnensportaccommodaties,
cluster Horst-Melderslo op 11 december - Marij
Er werd wederom om input gevraagd, verder weinig nieuwe ontwikkelingen. Weinig bezoekers.
5. Extra bespreken
Nav sessie met Mieke Cruijsberg/Synthese, verzoek of iedereen na wil denken welke vraag/vragen we
willen stellen aan het burgerpanel. Verzoek aan iedereen om te zorgen voor een uitgewerkte vraag.
Nicole stelt een lijst met vragen samen en zal deze doorsturen naar Mieke.
6. Rondvraag
Henk: Brief van Dion Wijnands/Gemeente. DR Horst is gastheer voor een kennismakingsbezoek van de
gemeenteraad op 10 mei 2019. We gaan nadenken over hetgeen we willen bespreken/laten zien.
Peter: Nieuwjaarsreceptie In Merthal 4 januari 2019. Diverse leden dorpsraad gaan.
7. Sluiting
Volgende vergadering 17 januari 2019. Nelly meldt zich af.
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