Notulen DR-vergadering Donderdag 17 januari 2019

Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

Peter Strijbosch, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen,
Johan Schipper, Bram van Helden, Nicole Kleuskens, Mieke
Cruijsberg
Nelly Janssen en Loes van Hoof
Marion Lenssen en Ellen Jeurissen van Burgersteunpunt

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 54 CM en veiligheid - Opheffing werkgroep.
Bij Ton Peeters aangegeven dat we als stakeholder graag op de hoogte blijven van bijeenkomsten of
bijzonderheden. De DR laat hem weten positief te zijn over de inrichting van Kerkeveld in visgraadmodel en
eenrichtingsverkeer.
AL. 65 Wijkcomités – Wijk Hof te Berkel - Nicole
10 jan vergadering Wijkcomité. Vanuit de Zorggroep is voortaan altijd iemand bij de vergadering aanwezig.
14 jan oplevering Wijk Hof te Berkel; sessie met CRA vastgoed, gemeente en bewoners.
Nicole doet verslag. Wijkcomité denkt met Zorggroep al na over activiteit eind 2019.
Sessie 14 januari was druk bezocht en levert mogelijk nieuw lid op voor wijkcomité.
AL. 66 Greune Droad – 15 jan.
Op laatste moment niet door gegaan. Voorstel nieuwe datum wachten we af.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 4 Uitnodiging themabijeenkomst van de gemeenteraad 8 jan. – Arbeidsmigranten.
Peter was aanwezig en praat ons bij.
Nr. 13 Presentatie thema arbeidsmigranten.
Vooral focus op long-stay, vooral van Poolse arbeidsmigrant. Presentatie aan de raadleden, wijkcomités. Was druk
bezocht in de Leste Gulden. Positieve sfeer. Meer registratie van wie, waar woont. Dat geeft meer inzicht.
Bij voorkeur wel spreiding in de wijk.
Vraag is; Wat doen werkgevers op het gebied van de integratie. Daar zou meer focus op moeten liggen.
Nr. 5 Uitnodiging opzet organisatie en exploitatie Gasthoes. Vrijdag 18 januari van 14.30 – 16.30 uur
Peter en Henk sluiten aan.
Nr. 10/11 De Locht 9 jan en aanleveren info (tekst Wim Moorman en beeldmateriaal)
Er moet divers materiaal worden aangeleverd voor Tijdlijn en de display. Henk en Tiny pakken het op.
Nr. 12 Sports2play Beweegparken
NKL: doorsturen naar afslag 10
Nr. 14 Uitnodiging open dag verbouwing Gasthoes en rondleiding 27 jan.
Diverse leden sluiten aan.
Nr. 15 Status Prioriteitsgelden Dorpsraad - Tiny
Gertie laten weten dat overleg groene droad weer wordt opgepakt.
Nr. 16 Dorpsradenoverleg 11 feb. - Peter
We hebben geen directe punten om te bespreken
Nr. 17 Vergaderdata dorpsraad Horst 2019 vaststellen en op website – Nelly
Data komen op de website, in principe 3de donderdag van de maand.
Nicole stuur de data 2019 ook naar de Hallo.
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5. Extra bespreken
Visie en missie Dorpsraad, sessie met Mieke Cruijsberg/Synthese en ingeleverde vragen burgerpanel.
Toponderzoek oktober 2016 wordt doorgezonden naar de leden.
Kennismakingsbezoek van de gemeenteraad op 10 mei 2019, 14.00 uur.
Suggestie Peter: presentatie bij de Gortmeulen. Om ook stukje buitengebied te belichten.
Volgende vergadering weer even ter sprake brengen. Iedereen nadenken over invulling.
Nr. 9 Burgersteunpunt wil graag afspraak - Marion Lenssen en Ellen Jeurissen geven toelichting
oprichten ‘burgersteun’. Eerste vanuit Norbertus en nu willen ze breed.
Norbertus start als pilot. Dat is wijkgericht.
Burgerinitiatief genaamd Burgersteunpunt. Bezig met opzetten van een stichting.
3 manieren van benaderen:
Per telefoon. Via mail, vraag en aanbod. Of fysiek; bijv op huisbezoek of ontvangen in bepaalde ruimte
Doel: zoveel mogelijk burgers ondersteuning en begeleiding bieden op het
gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Met veel vrijwilligers en professionals samenwerken.
Behoefte aan overkoepelend steunpunt. Daaronder kleine initiatieven onderbrengen, zodat er korte lijnen zijn. Nu
eerste instantie Horst, maar snel Horst aan de Maas breed.
Marion en Ellen delen hun plannen en enthousiasme en leggen de voortgang voor, om de Dorpsraad te informeren.
In februari is er een afspraak met wethouder Birgit op de Laak.
Ze sturen concept plan om te lezen.
5. Rondvraag
Geen vragen/opmerkingen.
6. Sluiting
Volgende vergadering is donderdag 21 februari 2019 om 19.00 uur. We proberen deze vergadering kort te
houden, zodat we tijdig kunnen starten met de uitwerking van de missie en visie van de Dorpsraad. Deze
sessie is onder begeleiding van Mieke Cruijsberg.
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