Notulen Dorpsraad Horst - vergadering donderdag 20 februari 2020
Aanwezig:
Afgemeld:

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

1. Opening vergadering
Voorbereiding van de jaarvergadering vlgd maand– vaststellen financieel jaarverslag en jaarverslag 2019
De kascommissie (Johan) is aangesteld.
2. Notulen vorige vergadering – 16 januari
i.v.m. repaircafé: Henk en Peter hebben de stand van zaken toegelicht. Zij nemen contact op met gemeente
over het opzetten van ???
3. Actielijst en plancoördinatoren
Johan heeft ongeveer 20 vogelkastjes verdeeld, deze werden door gemeentewerf aangeleverd.
Nr. 4 Uitnodiging i.v.m start Taalakkoord 22 januari
Tiny: inspirerende bijeenkomst met toelichting door diverse partijen. Tevens zijn ze nog dringend op zoek
naar taalcoaches.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 10 Uitnodiging bewonersbijeenkomst project Geluidswal en Groene zone - 6 feb De Risselt – Nelly
Verslag via mail ontvangen Jos Claessens:
Planvorming gaat voorspoedig.
Overleg met buurt: plan zeer positief ontvangen. Mensen willen ook meehelpen. Ze gaan met NL-Doet aan
de slag om de eerste fase nabij uitkijkpunt uit te voeren.
Gemeente is ook positief. Dit jaar gaat de gemeente op verzoek/advies van de Risselt het maaibeheer deels
extensiveren, waardoor allerlei bloemen zich kunnen ontwikkelen, er meer natuurlijkheid ontstaat en de
biodiversiteit toeneemt
We gaan een 35 tal bomen en 250 struiken en 300 bosplantsoen planten. Er worden 25 nestkasten
opgehangen en insecten/bijen hotels gemaakt.
Nr. 13 Toeristeninformatie - Helemaal Horst aan de Maas - Dorpsraad lijst maken m.b.t. buitengebied
Loes neemt contact op met Anita omdat Loes een cursus heeft gevolgd als Landschapsambassadeur.
In deze cursus werd ook veel toeristische informatie verstrekt over Horst a/d Maas.
5. Rondvraag
Nieuwe website – stappenplan
Nicole en Nelly gaan het in gang zetten.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
De eerstvolgende vergadering donderdag 19 maart 2020, om 20.00 uur bij Synthese Horst
Secretariaat Dorpsraad Horst
Nicole Kleuskens
e-mail: info@dorpsraadhorst.nl
website: www.dorpsraadhorst.nl
twitter: Dorpsraad Horst

