Notulen DR-vergadering Donderdag 21 maart 2019
Aanwezig:

Peter Strijbosch, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen,
Nelly Janssen, Johan Schipper, Loes van Hoof, Nicole Kleuskens, Danny van Hees (CDA).

Afgemeld:

Bram van Helden

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Nr 5: Kennismaking gemeente - invulling
Deze zal gehouden worden op de locatie De Gortmeulen.
De wijkcomités zullen worden uitgenodigd en om hun inbreng gevraagd.
Nr. 32 Ut Neeje Hundje – akkoord op prio gelden via gemeente
Onze bijdrage uit prio gelden is goedgekeurd door de gemeente.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 65 Vergadering Wijk Hof te Berkel
Nicole: bestrating wordt momenteel aangepast, en gesproken werd over de groeninvulling.
Tevens wordt de aanwezigheid van de Zorgroep erg op prijs gesteld.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 34 De Locht - opening expositie 16 kernen ivm 800 jaar Horst aan de Maas – 17 maart – Tiny, Marij,
Nicole, Nelly
Mooi resultaat van de display van kern Horst. Deze werd gemaakt en ontworpen door De Locht, Dorpsraad
Horst en vrijwilligers. De expositie is zeer mooi en interessant opgezet met een mooi overzicht in een
brochure.
Nr. 35 Landschap Horst aan de Maas - Raboboom planten in de leertuin van `t Kabroek 16 maart – Marij
en Nicole. Een kleine groep aanwezigen. Er werd een ‘honingboom’ geplant, gesponsord n.a.v. de fusie
van RABO Horst en Venray.
Nr. 36 Greenport Klankbordgroep vergadering 20 maart – Marij en Nelly waren aanwezig.
Veel informatie ontvangen omtrent de ontwikkelingen binnen Greenport.
Vraag, wat houden de werkzaamheden in langs A73 en A67: dit zijn voorbereidingen op de
groenvoorzieningen van de nog te bebouwen gebieden.
Nr. 37 Gemeente - Informatieavond over de nieuwe brandweerkazerne, 26 maart - Marij
Peter en Henk sluiten aan.
Bijeenkomst scheefgroei 18 maart – Peter en Tiny
Het probleem is momenteel in kaart gebracht. Studenten van de HAN gaan de problematiek inventariseren
en een plan opstellen. Op zaterdag 30 maart wordt een wandeling en interviews gedaan door de drie
wijken.
5. Rondvraag
Nelly: heeft op 16 maart meegedaan aan De Landelijke Opschoondag in de wijk De Risselt.
Wethouder Birgit op de Laak heeft een boom geplant, dit ter voorbereiding op de in het najaar
daadwerkelijk definitieve aanplant.
Marij heet het financieel jaarverslag gecontroleerd en heeft nog een enkele vraag. Deze worden door Tiny
en Nelly beantwoord.
6. Sluiting
Peter sluit af.
Volgende vergadering: 18 april 2019
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