Notulen DR-vergadering, donderdag 21 februari 2019
Aanwezig:
Afwezig:

Peter Strijbosch Nicole Kleuskens Tiny van Wegberg, Marij Droog,
Henk Janssen, Nelly Janssen, Loes van Hoof en Mieke Cruijsberg
Johan Schipper

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen.
Nr 10/11: Project De Locht: dit loopt. Henk en Tiny leveren materialen aan voor de display van het bord
van kern Horst. Tevens items voor de tijdlijn ingezonden.
Op 17 mrt is de opening van de expositie van De Locht in het kader van 800 jaar Horst.
Nr 5: Kennismaking gemeenteraad : We zijn welkom op de Gortmeule
De volgende zaken komen aan de orde:
1 Ton Hoeymakers geeft een korte presentatie over zijn landgoed
2. De dorpsraad vertelt waar Horst trots op is.
3 Wat zijn de zorgen van de dorpsraad.
Wijkcomités worden ook uitgenodigd.
Wij zoeken allen punten die dan aan de orde kunnen komen. Die bespreken we volgende
vergadering. Zie ook mail van 9 nov. 2018 nr. 115

3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 3: Dorpsradenoverleg
Henk: inventarisatie plaatsen straatmeubilair: staan deze nog op de juiste plaats of is er
actie geboden?
Nicole stuurt de mail door naar de wijkcomités.
Onderhoud openbare kunstobjecten: Dit is belangrijk en specialistisch werk, misschien
is dit wel beter in handen van kunstenaars van “Zeen” die meer kennis van zaken in huis
hebben. Nicole stelt dit voor bij contactpersoon gemeente.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 20: De tijdlijn
Het plan is weer aangepast en de dorpsraad kan zich er in vinden.
Nicole stuurt mail naar CM en gemeente: de dorpsraad verklaart zich akkoord en t.z.t. bepaalt de DR
hoeveel geld er voor vrij gemaakt kan worden.
Nr. 32: Ut Neeje Hundje
De dorpsraad wil hier geld voor reserveren, maar wil wel betrokken worden bij de uiteindelijke keuze en
eventueel de vormgeving en uitvoering van het kunstwerk.
Tiny vraagt toestemming aan de gemeente om een bedrag van €2500,- van de prioriteitsgelden te
reserveren hiervoor.
5. Rondvraag
Volgende keer is de jaarvergadering.
Marij doet dit jaar de kascontrole. Nicole maakt jaarverslag.
Nelly praat ons bij over de vergadering van het Centrum Management en vraagt aan Nicole de
uitnodigingen aub eerder door te sturen naar haar.
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6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering om 20.10 uur.
De eerstvolgende vergadering donderdag is 21 maart 2019 om 20.00 uur. Dan is de jaarvergadering.
Daarna gaan we verder met Mieke Cruijsberg en spelen het nieuwe spel van VKKL. Hierdoor krijgen we
meer zicht over de visie en missie van de dorpsraad Horst.
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