Notulen DR-vergadering Donderdag 16 mei 2019
Aanwezig:
Afgemeld:

Peter Strijbosch, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen,
Nelly Janssen, Johan Schipper, Loes van Hoof,
Nicole Kleuskens, Bram van Helden

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering – 18 april
Jaarverslag staat op de website.
Nr. 115 10 Mei: Kennismaking met de raad en burgemeester, locatie Gortmeulen. – Evaluatie.
Succesvolle middag. Iedereen heeft een goed beeld weergegeven wat er in de Horst leeft.
Met name voor de wijkcomités en het Centrummanagent was het een fijne aanleiding om elkaar
te ontmoeten. Enthousiaste reacties over de opzet en de accommodatie.
AL. 34 eerder overleg en dorpsradenoverleg: Accommodatiebeleid – akkoord met perspectiefnota
voor Horst?
De uitgebreidere perspectiefnota wordt nu naar ieder DR lid doorgestuurd, graag reageren voor
volgend weekend.
Rondvraag Peter: vraag over website en educatief uitstapje Dorpsraad. Wat gaan we doen?
-Nelly: de site van de DR is dringend aan vernieuwing toe. Op korte termijn actie ondernemen.
Bram en Nicole nemen dit op, Nelly sluit aan.
-Ivm educatief uitstapje gaan we de contacten leggen en datum plannen. Tiny.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Greenpoint/Greune Droad – 7 mei – Peter
Bijeenkomst met CM, Zeen, DR, bureau Kragten, gemeente, Werkgroep Groen.
Drie bedrijven mochten zich presenteren om daarna een keuze te maken welk bedrijf dit
“Greenpoint” mag gaan uitvoeren. Combinatie gezocht tussen groen en creativiteit en er werd
een verzoek gedaan om de mogelijkheid te behouden van een veilige fietsroute op het
Lambertusplein.
AL 68 Scheefgroei overleg gemeente – 19 april – Peter en Tiny
Op die dag diverse workshops bezocht o.l.v. studenten van HAN.
Zij werken de resultaten verder uit. Vervolgsessie volgt op 5 juni as.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 59 Werkgroep Kabroeksebeek – begroting ontvangen
DR gaat akkoord met de bijdrage uit prioriteitsgelden voor de aanschaf van 10 bomen en
planten. Tiny vraagt bij de gemeente om de aanvraag goed te keuren.
5. Rondvraag
Tiny; de financiën van ‘4 mei comité’ zijn door penningmeester naar hen overgeheveld en
worden niet meer beheerd door DR.
Henk maakt zich zorgen over het ‘beeld’ van het kerkhof aan de Deken Creemersstraat.
6. Sluiting

Peter sluit af. Volgende vergadering: 20 juni 2019.
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