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Jaarverslag dorpsraad Horst 2019
In 2019 hebben een aantal interessant projecten/bijeenkomsten plaatsgevonden, namelijk
800 jaar Horst aan de Maas, kennis maken met nieuwe burgemeester en raad en
dorpsdialoog over mensen met onbegrepen en verward gedrag, samen met Synthese,
Vincent van Gogh en GGZ.
En als dorpsraad speelde we als eerste dorp het kleine kernen spel (VKKL). Onder
begeleiding van Mieke Cruijsberg van Synthese, kregen we hierdoor een beter beeld van
onze rol en visie als dorpsraad.
Samenstelling dorpsraad Horst
De samenstelling van de dorpsraad is stabiel. Alle 9 leden zijn reeds enkele jaren actief
binnen de dorpsraad.

Vlnr: Nelly, Marij, Loes, Johan, Henk, Tiny, Bram, Nicole en Peter

Bij de verdeling van projecten/onderwerpen wordt waar mogelijk rekening gehouden met
specifieke interesses van de leden.
Naam

Functie

Projecten/onderwerpen

Peter

Voorzitter

Dorpsradenoverleg

Strijbosch

Overleg gemeente en Centrummanagement
Greenport Venlo
Wijkcomité In de Riet
Scheefgroei in de wijken

Tiny van

Penningme

Leefbaarheid en zelfredzaamheid

Wegberg

ester

Centrum Horst
Wijkcomité De Mussenbuurt
Scheefgroei in de wijken
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Nelly

Notulist

Website

Janssen

(wisselend)

Verkeer en veiligheid
Centrummanagement
Wijkcomité De Risselt

Loes van

Notulist

Groen

Hoof

(wisselend)

Sportzone
Wijkcomité Norbertus

Marij

Gezamenlijke collecte

Droog

Centrum Horst

Henk

Zorg en ondersteuning

Janssen

Leefbaarheid en zelfredzaamheid
Accommodatiebeleid

Johan

De Afhang

Schipper

Zorg en ondersteuning

Bram van

Social media

Helden

Jongeren
Wijkcomité De Mussenbuurt

Nicole

Secretaris

Kleuskens

Secretaris en penningmeester Wijkcomité Hof te Berkel
Ondernemer verkiezing centrum Horst

Met vragen voor de gemeentelijke instanties gaat de dorpsraad Horst naar Gertie Peeters,
ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas. De afhandeling van vragen liep ook in
2019 weer naar tevredenheid.
Bijeenkomsten van de dorpsraad in 2019
De dorpsraad vergadert iedere derde donderdag van de maand, in de Bemmelstraat 2, in
het pand van Synthese. Zoals altijd zijn alle vergaderingen van de dorpsraad openbaar.
De vergaderdata staan vermeld op de website van de dorpsraad (www.dorpsraadhorst.nl).
Ook het weekblad De Hallo vermeldt, een week voor de vergadering, de datum in ‘de
agenda’. In juli is er geen vergadering in verband met de zomervakantie.
Regelmatig sluit Mieke Cruijsberg van Synthese aan bij een vergadering. Zij is op de
hoogte van en betrokken bij de ontwikkelingen binnen de wijkcomités en houdt ons zo op
de hoogte over algemene ontwikkelingen binnen de wijken in Horst.
Daarnaast nodigt de dorpsraad regelmatig vertegenwoordigers van
organisaties/instellingen uit die de dorpsraad bijpraten over relevante onderwerpen.
Communicatie dorpsraad
Elke maand en waar nodig/zinvol tussendoor ontvangen de wijkcomités, de
contactpersonen, politieke partijen en andere belanghebbenden mailberichten van de
Dorpsraad. Zij ontvangen de agenda, overzicht van in-/uitgaande post en de notulen van
de voorgaande vergadering en andere relevante informatie. De notulen zijn voor alle
geïnteresseerden ook altijd via de website van de dorpsraad terug te lezen. Ook andere
interessante informatie wordt via de website en facebook publiek gemaakt.
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De leden van de dorpsraad worden voorafgaand aan de vergadering en waar nodig/zinvol
tussendoor per mail geïnformeerd over post/mail die binnen komt op
info@dorpsraadhorst.nl.
Bijeenkomsten en activiteiten in 2019
Dorpsraad Horst speelt Kleine Kernen Spel
In maart speelt de dorpsraad het door VKKL ontwikkelde ‘Kleine Kernen Spel’. Hiermee
heeft de dorpsraad Horst de primeur in Limburg.
Het doel van het spel is om de dorpsraad meer inzicht te geven in ‘waar staan we nu en
waar willen we in de toekomst staan?’.
De volgende uitspraken passen het beste bij de dorpsraad Horst en hoe we willen werken:
•

Wij willen bewoners in hun kracht zetten

•

Wij willen faciliteren, niet reguleren

•

Wij willen mensen graag motiveren

•

Wij staan als dorpsraad in dienst van de bewoners

Waarbij de functie met de hoogste score op basis van de gespeelde casussen die is van
‘adviserende functie’. De verwachting was, ook aan de hand van de gegeven antwoorden,
dat de uitkomst meer een ‘faciliterende functie’ zou zijn.
Naar aanleiding van het spel hebben we als dorpsraad onszelf voorgenomen scherper te
zijn op de eigen rol in bepaalde situaties. Waarbij we elkaar erop attenderen om eerst
goed te kijken naar onze eigen rol en minder direct oplossingsgericht te denken.
We hebben afgesproken om in de toekomst te kijken hoe we de focus kunnen verleggen
van ‘adviserend’ naar ‘faciliterend’.
Kennismakingsbezoek met burgemeester en de raad
In mei organiseert de dorpsraad de kennismakingsbijeenkomst op de Gortmeule.
Naast burgemeester en de raad zijn ook de wijkcomités,
centrummanagement en andere belangstellenden aanwezig.
Diverse wijken en het centrummanagement komen kort aan het
woord en vertellen waar ze trots op zijn en waar eventuele
zorgen over zijn. Het is een gezellige en een informatieve
middag.

Onze gastheer Ton Hoeymakers sluit af met
een stukje geschiedenis over het gebied en een
korte wandeling over landgoed de Gortmeule.
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Bijeenkomst ‘samen onbegrepen, thuis in je eigen wijk’
In november organiseert het wijkcomité samen met Synthese, Vincent van Gogh en GGZ een
bijeenkomst met als onderwerp ‘dorpsdialoog mensen met onbegrepen en verward gedrag’.
Het is een interessante en inspirerende sessie,
waarbij ook enkele inwoners met een rugzakje
hun ervaringen vertellen.
Naast de sprekers en leden van het wijkcomité
zijn ook diverse bewoners uit Horst en wethouder
Roy Bouten aanwezig.

Langlopende projecten in 2019:
Gezamenlijke collecte Horst
In 2019 is voor de negende keer de gezamenlijk collecte gehouden. De samenwerking
loopt goed en de totaalopbrengst (€ 41.825,63) is in 2019 wederom iets hoger dan vorig
jaar.
De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer
Nederland, Amnesty International, Epilepsiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
Hartstichting, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Long Fonds, Maag
Lever Darm Stichting, Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds. Een overzicht van de meest recente cijfers is
terug te vinden op de website van de dorpsraad onder ‘collecte/wijken’.
Vanuit de gezamenlijke collecte heeft Marij Droog zitting in de dorpsraad.
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800 jaar Horst aan de Maas
2019 stond in het teken van 800 jaar Horst aan de Maas. Vanuit de Dorpsraad zijn diverse
leden betrokken bij deelprojecten en de uitvoering.
De stichting 800 jaar Horst heeft een eigen website: www.Horstaandemaas800.nl.
In het voorjaar van 2019 wordt in Museum De Locht een tentoonstelling over de 16
dorpen in het kader van 800 jaar Horst, geopend. De dorpsraad levert een paneel met
beeldmateriaal en een pakkende tekst voor het informatieboekje. Namens de fotoclub
helpt Hub Vermeeren en voor de teksten zorgt Wim Moorman.
En verder
Naast bovenstaande onderwerpen, die vaak in meerdere vergaderingen zijn besproken,
zijn onder andere nog de volgende zaken aan de orde gekomen, die mogelijk nog
doorlopen in 2020:
•

Dorpsradenoverleg – periodiek overleg

•

Brainstormen Centrumvisie Horst

•

Accommodatiebeleid

•

Scheefgroei in de wijken

•

Ontwikkeling rondom Gasthoes

•

Ontwikkelingen rondom afslag 10 en studieonderzoek nieuw zwembad

•

Opzet Repair Café Horst

Prioriteitsgelden
In 2019 is vanuit de Dorpsraad een bijdrage geleverd vanuit de prioriteitsgelden aan:
•

Project Hundje

•

Onderdoorgang bij spoor Tienray – wandelroute tussen Horst en Tienray

•

Herinrichting Kabroeksebeek

•

Greune droad/Greenpoints in Centrum Horst

Sponsoring uit het eigen budget van de dorpsraad:
•

IJsbaan centrum Horst – 3m2 meter sponsoring – toezegging sponsoring voor de
komende 3 jaar

Tot slot
De dorpsraad Horst probeert de belangen van de bewoners van Horst zo goed mogelijk te
behartigen en waar mogelijk de bewoners te ondersteunen. Door de actieve inzet van zijn
leden is de dorpsraad Horst betrokken bij diverse ontwikkelingen. Mede ook door
de deelname aan en vertegenwoordiging bij diverse bijeenkomsten/vergaderingen binnen
Horst en elders houdt de dorpsraad zich op de hoogte van wat er speelt in het dorp.
We kijken met tevredenheid terug op 2019!
Horst, 20 februari 2019
Dhr. P. Strijbosch, voorzitter

Mevr. N. Kleuskens, secretaris
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