Notulen Dorpsraad Horst vergadering donderdag 19 sept 2019

Aanwezig:
Afgemeld.

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

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergadering – 15 augustus
Nr 75: Stolpersteine: Marij en Tiny sluiten 29 september aan
Nr 76: Nicole stuurt een reactie naar Jac Jeurissen
Opmerking:
Peter: vergaderingen van Dorpsraad Horst staan niet in de Hallo vermeld. Nicole geeft per maand de
datum door.
Tiny: de data van volgend jaar data kunnen nu ook al doorgeven worden aan de samenstellers van de
weekkalender.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 34: Dorpsradenoverleg: Peter doet verslag n.a.v. het reeds ontvangen verslag van Gertie Peeters
AL 65: Wijkcomité Hof te Berkel
Nicole doet verslag. Diverse bewoners van de wijk zijn actief in het wijkcomité. Joost van Daal wordt de
nieuwe voorzitter. Er vindt voortaan elke maandag een activiteit plaats rondom de beweegstraat in Hof te
Berkel. Iedereen in Horst is welkom om aan te sluiten.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 71: Dorpentoer 21oktober om 19.30 uur gaat over wonen: de gemeente wil de woonbehoeftes
inventariseren. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk maar aanmelden wordt op prijs gesteld.
Nr. 80: Greenpoints centrum Horst 24 sept: Peter en Nelly sluiten aan.
Nr. 84: Locatie zwembad: Henk en Loes doen verslag
Nr. 85: Inspiratiesessie ‘krachtig besturen en bestuurlijke vernieuwing’ 31 oktober: Nicole sluit aan.
Nr. 86: Perspectievennota: Nicole stuurt nog een keer de al eerder gestuurde reactie.
5. Rondvraag
Henk en Peter zijn op 18 sept naar de lezing van het LGOG geweest over begraafplaatsen.
Indien gewenst wil de dorpsraad wel meedenken om de begraafplaats in Horst een beter aanzien te
geven.
Henk is naar de bijeenkomst van de gezondste regio geweest.
Nelly zal een voorstel rondsturen wat betreft de vergaderdata voor volgend jaar.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De eerstvolgende vergadering donderdag 17 oktober 2019.
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