Notulen DR-vergadering Donderdag 20 juni 2019
Aanwezig:
Afgemeld:

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

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering – 16 mei
AL. 34 eerder overleg en dorpsradenoverleg: Accommodatiebeleid – akkoord met perspectiefnota voor
Horst? Peter heeft 30 mei reactie naar gemeente verzonden.
Peter: In navolging van het telefonisch contact met griffier Ruud Poels willen wij de brief onder de
aandacht brengen bij B&W en alle raadsleden t.b.v. de vergadering van 3 juli.
Deze brief is 30 mei naar de gemeente verzonden n.a.v. reactie op de perspectiefnota zoals gevraagd in
het dorpsradenoverleg. We willen graag de eerder verzonden mail aan Gemeente/Lisa Elbers nogmaals
onder de aandacht brengen gezien de signalen van bezorgdheid vanuit de inwoners van Horst.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 34 Greenpoint/Greune Droad –– Peter
geen mededeling.
AL. 54 Peter en Tiny: Het gedane voorstel van het CM om het Atrium van de Lambertuskerk aantrekkelijker
te maken zullen wij ondersteunen.
AL 68 Scheefgroei overleg gemeente – 5 juni – Peter en Tiny
Er zijn concrete voorstellen gedaan door aanwezige betrokkenen.
Studenten van de HAN gaan dit uitwerken en sturen een eindrapport naar gemeente.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 63 Sociale kaart per dorp – hoe zit het met Horst?
We zullen dit verzoek doorsturen naar het dorpsradenoverleg.
Nr. 67 Synthese - uitnodiging 30 juni 'Beter Samen Leven'.
Vooralsnog heeft niemand tijd om aan te sluiten.
Tiny en Marij hebben de afscheidsreceptie van wethouder Birgit op de Laak bezocht.
5. Rondvraag
1 september Foodfestival De Smaak van de Dorpen in de Locht. We zullen in de vergadering van augustus
kijken wie, wat hiervoor kan doen.
6. Sluiting
Peter sluit af. Volgende vergadering: 15 augustus 2019. Ivm de vakantieperiode is in juli geen vergadering.
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