Notulen Dorpsraad Horst - vergadering donderdag 21 november 2019
met speciale thema avond – ‘samen onbegrepen, thuis in je eigen wijk’, in samenwerking met
Synthese, Vincent van Gogh Instituut en MetGGZ.
Aanwezig:
Afgemeld:

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

1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering – 17 oktober
Geen opmerking
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 67 Greenpoints in centrum, komen voor de zomer van 2020. Het prioriteitsgeld dat eerder geoormerkt was
voor de Tijdslijn in centrum, wordt nu ingezet voor de aankleding van de diverse pleinen met Greenpoints.
Verslag Peter en Tiny.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr 92 Gemeente; symposium “Leefbaarheid wijk en omgekeerde integratie” woe 11 dec. Henk sluit aan.
5. Rondvraag
Presentatie rondom het Gasthoes. De klankbordgroep heeft ingestemd met het gepresenteerde plan. - Henk
Ondertekenen sportakkoord. Johan gaat om te tekenen.
Sponsering ijsbaan, bijdrage Dorpsraad. Tiny gaat e.e.a. regelen.
Loes sluit aan bij de werkgroep Zwembad.
6. Sluiting
Peter sluit af.
Volgende vergadering 19 december 2019.
Vanaf 19.30 start speciale thema-avond – ‘samen onbegrepen, thuis in je eigen wijk’, in
samenwerking met Synthese, Vincent van Gogh Instituut en MetGGZ.
Dit gedeelte wordt voorgezeten door sprekers van Vincent van Gogh Instituut, GGZ en Synthese.
Peter opent dit deel en geeft dan het woord aan Mieke Cruysberg (Synthese) en de andere sprekers.
De agenda:
• Wat is nu GGZ - door VvGi (Rick Korsten en Anita Boom) en korte inleiding door Maan van der Sterren van
GGZ
• Een Interview met bewoner(s) met én zonder rugzakje
• Pauze
• Tafelgesprekken - in groepjes uit elkaar om ervaringen te delen
• Plenaire terugkoppeling
Diverse bewoners uit Horst, wijkcomités en wethouder Roy Bouten waren aanwezig.
Het was een zeer informatieve en geanimeerde bijeenkomst, die om +/- 21.30 uur met een informele borrel
werd afgesloten.
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