Notulen Dorpsraad Horst - vergadering donderdag 19 december 2019
Aanwezig:

Tiny van Wegberg, Nelly Janssen, Johan Schipper, Loes van Hoof, Nicole Kleuskens, Peter
Strijbosch, Henk Janssen sluit later aan.
Gasten i.v.m.: Opzet Repair café: Piet Berden, Paul Coppus, Lei Oymans, (Jan Brouwer: niet
aanwezig).

Afwezig:
Afgemeld:

Bram van Helden
Marij Droog

Agenda:
1. Opening vergadering.
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Extra agendapunt: Opzet Repair Café Horst.
Piet Berden, Paul Coppus, Lei Oymans
Piet Berden doet verslag: hij en 3 andere vrijwilligers hebben vanuit de Norbertuswijk; Club63 opgericht. Zij
richten op het samenwerken tussen ouderen en jongeren, Samen Duurzaam en o.a. nieuwkomers in de wijk.
Momenteel is er binnen de groep het initiatief om een repaircafé op te richten voor Horst en niet alleen voor
Norbertuswijk. Nu zijn ze gevestigd in de bibliotheek elke 4e zaterdag van de maand.
samenduurzaam@norbertuswijk.nl. Wethouder Han Geurts is benaderd om eventueel mee te denken.
Kan de dorpsraad hierin iets betekenen? Met name de vrijwilligersverzekering i.v.m. aansprakelijkheid en voor
eventuele financiële afwikkelingen. Henk en Peter nemen contact op met deze club mensen hoe ze dit het best
kunnen aanpakken en of wij nog iets voor hen kunnen/zullen betekenen.
3. Notulen vorige vergadering – 21 november
Notulen: geen opmerking
Evaluatie bijeenkomst ‘Dorpsdialoog onbegrepen gedrag’, samen met Synthese en Vincent van Gogh.
Zeer positieve bijeenkomst, met name Roy Bouten vermeldde dat hij meer geleerd heeft van het gesprek die
avond met een ervaringsdeskundige, dan van een rapport op zijn bureau.
Helaas weinig afgevaardigden vanuit de wijkcomités maar misschien is het voorjaar een betere optie om vanuit
de dorpsraad een themabijeenkomst te organiseren.
Nr. 92 Uitnodiging Symposium "Leefbaarheid wijk en omgekeerde integratie" - woe 11 dec
geen opmerking.
Sponsering ijsbaan, bijdrage Dorpsraad. Tiny heeft dit geregeld.
4. Actielijst en plancoördinatoren
5. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 107 Overzicht prioriteitsgelden per dec 2019. Verantwoording ‘Hundje’ voor 31 december.
Nicole neemt contact op met CM
Nr. 113 Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting 2020 gemeente Horst aan de Maas op 6 jan. In gemeentewerf.
6. Rondvraag
Henk: Spreekt grote zorgen uit over de beperking van het aantal uren ondersteuning van wijkcomités e.d. door
Synthese.
7. Sluiting
Peter sluit af. Volgende vergadering 16 januari 2020 om 20.00 uur. Tiny en Nelly melden zich af.
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