Notulen DR-vergadering donderdag 18 april 2019
Aanwezig: Peter Strijbosch Nicole Kleuskens, Marij Droog, Nelly Janssen,
Loes van Hoof Johan Schipper, Bram van Helden.
Afwezig: Tiny van Wegberg en Henk Janssen.

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Concept jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd.
Marij: financieel verslag, alles klopt en Tiny wordt decharge verleend.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd
Nr. 115: bezoek van de burgemeester en de raad op 10 mei om 15 uur op de Gortmeule
Voorbereidingen voor het bezoek worden besproken:
Het centrummanagement wordt ook uitgenodigd. Peter neemt contact op met de wijkcomités over de
invulling.
Peter opent – namens de Dorpsraad Horst en alle aanwezigen - de bijeenkomst, dan komt ieder wijkcomité
kort aan het woord.
Vervolgens een woordje van Ton Hoeymakers en een korte wandeling door landgoed de Gortmeule
Aansluitend van 17.00 tot 17.30 uur een borrel.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 34: dorpsradenoverleg:
Peter : Lisa Elbers gaf een toelichting op de stand van zaken over het accommodatiebeleid.
Er is een perspectiefnota opgestuurd naar ieder dorp met de vraag om erop te reageren voor 1 juni.
AL 68: Scheefgroei overleg gemeente – 19 april – Peter en Tiny sluiten aan

4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 46: Werkgroep Kabroeksebeek: Peter vraagt specificatie van de beoogde kosten, waarna we kunnen
besluiten wat we bijdragen.
Nr. 48: 2e informatieavond nieuwe brandweer kazerne 17 april. Henk stuurt het verslag rond.
Nr. 49: Greenpoint: dit is de nieuwe naam voor Greune draad, Peter zal namens de Dorpsraad Horst
aansluiten.
Nr. 52: Verslag kleine kernen spel. Via de inlogcode kunnen we inloggen en onze resultaten zien.
Nr. 53: Informatie stand van zaken invulling openbaar gebied rondom het Gasthoês. Iedereen is nu weer
op de hoogte. Fijn dat er achter Bakenshof een groene zone komt, die Gasthoêsplein en Wijk Hof te berkel
met elkaar verbindt.
5. Rondvraag
Nicole: De ondernemersprijs is gekozen en zal na de jaarvergadering van het centrummanagement op 20
mei worden uitgereikt.
Marij: Bedrag van de gezamenlijke collecte is weer hoger uitgevallen (na aftrek kosten € 41.825,63). De
evaluatie van de collecte is op 9 mei.
Peter: Vraag over de website en het educatief uitstapje. We nemen dit de volgende vergadering mee.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De volgende vergadering is donderdag 16 mei 2019.
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