Vergadering Dorpsraad Horst donderdag 15 oktober 2020 via Microsoft Teams
Aanwezig:

Afgemeld:

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

Agenda:
1. Opening vergadering
Peter opent de vergadering en dit is voor DR de eerste keer een online vergadering i.v.m. de
Coronamaatregelen.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Nr. 50 Presentatie verkeersonderzoek 23 september – Tiny, Marij, Loes en Nicole
Eén van de onderwerpen, van het verkeersonderzoek, is dat de rijrichting hoofzakelijk ongewijzigd blijft.
Alleen vanuit Venloseweg naar Gasthuisstraat, tot aan de parkeerplaats achter Koetshuis wordt
tweerichtingsverkeer. Gemeente heeft goed geluisterd naar de bewoners. Dit is als zeer positief ervaren.
Nr. 54 Toetsingskader subsidieverlening 7 okt – Henk
Henk doet verslag.
Rondvraag: Bijdrage ijsbaan – via prioriteitsgelden?
Tiny heeft Gertie Peters geraadpleegd. Mocht het doorgaan dan doet DR dit jaar een eenmalig bijdrage aan
de ijsbaan vanuit de prioriteitsgelden. Gertie heeft dit al goedgekeurd.
Peter en Henk bezochten bibliotheek inzake Repaircafé.
Peter en Henk hebben gesproken met directeur bibliotheek over mogelijke administratieve/organisatorische
ondersteuning van het repaircafé. Positief gesprek. Bibliotheek is graag bereid om binnen haar financiële
mogelijkheden ondersteuning te verlenen.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 54 Overleg Centrummanagement 1 oktober
Het verslag is rondgestuurd binnen DR. Elk kwartaal is een overleg tussen CM en DR.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 60 Gesprek over ontwikkelingen in Greenport Venlo
Erg zinvol dat Horst op de hoogte wordt gehouden. Wij staan open voor een gesprek. Vooralsnog zal dit niet
‘live’ kunnen, daarom vragen we om een schriftelijke update van het gebied. Buurtvereniging Reulsberg
wordt gevraagd of zij ook nog vragen hebben.
5. Rondvraag
-Henk: In december is een Open dag van het Gasthoes. Henk vraagt na of wij ook een uitnodiging mogen
ontvangen. Diverse leden van de DR willen graag aansluiten.
-Henk: Kunnen we in de toekomst vergaderen in Gasthoes? Dat heeft de voorkeur. Henk vraagt het na.
-Peter: Ontwikkelingen nieuwe website? Oriëntatie loopt nog.
6. Peter sluit de vergadering.
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