Vergadering Dorpsraad Horst donderdag 18 februari 2021
via Microsoft Teams.
Aanwezig:

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

Agenda:
1. Opening vergadering via Teams.
Peter heet iedereen welkom en opent de vergadering via Microsoft Teams.
Gast: Hans Henzen/Gemeente Horst ad Maas
m.b.t. ambities groen in kern Horst - mail Groenstructuurvisie 2020 (12 dec 2020) en planten 55.000 bomen
door Landschap Horst ad Maas.
Welke keuze/beleid heeft gemeente gemaakt m.b.t. groen in dorp Horst.
Wat kunnen de inwoners van dorp Horst en/of Dorpsraad doen om centrum te vergroenen.
Hans Henzen:
55.000 bomen/plantsoen zijn onderdeel van bomenplan Provincie voor het buitengebied op particulier
terrein. Als de extra aangevraagd subsidie door de gemeente bij Provincie wordt toegekend, dan worden
deze gelden o.a. gebruikt voor de bouwde kom van Horst.
Openbaar groen op een hoger niveau te krijgen, vaker maaien, extra aanplant, grotere bomen behandelen.
Daarom groenstructuurvisie en openbaar groenbeleidsplan aanpassen door o.a.: het groen wat we hebben
willen behouden, liefst uitbreiden, wateroverlast, droogte, hittestress, biodiversiteit, meer onderhoud.
Wethouder E. Beurskens is hiervoor verantwoordelijk.
Peter vraagt; heeft gemeente iets gedaan met het door DR Rapport Monumentale bomen. Hans is ervan op
de hoogte, hij stuurt een actuele lijst.
Nicole vraagt; wat kan een inwoner zelf doen? Hans heeft er niet meteen een antwoord op.
Tiny; hoort er bij zakelijke nieuwbouw ook een groenplan? Hans, heeft wel weet van een parkeerplan. Een
groenplan is er niet concreet, maar volgens Hans zou het er wel moeten komen.
DR vraagt; De gemeente moet erop toezien dat de projectontwikkelaars bij de plannen voldoende rekening
gaan houden met behoud van groen.
2. Notulen vorige vergadering
17 december 2020. In januari was geen vergadering.
Geen opmerkingen.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 68 - Wijkaanpak west – 18 jan (Peter)
Peter doet verslag. Voor de DR in het bijzonder niet van toepassing. Peter blijft wel betrokken.
AL 54 - Overleg met Centrum Management – verzet naar 1 maart (Peter- Henk-Tiny)
Overleg volgt 1 maart nog.
AL 34 - Dorpsradenoverleg (Peter)
Ter sprake kwam de Kinderraad en Jongerenwerker Synthese vroeg aandacht voor de jeugd.

4. Ingekomen/uitgegane post
nr 65 - Ontwikkeling biomassacentrale aan de Schengweg – Peter
Bespreking goed verlopen en positief beoordeeld. Het is nu onder de aandacht van het College en de
Raadsleden. We wachten de ontwikkelingen af.
nr 68 - Projecten de Risselt - bijdrage dorpsraad
DR wil graag een bijdrage leveren en neemt contact op met de Risselt, met de vraag welk project we gaan
ondersteunen.
nr 3 - Huur vergaderruimte ’t Gasthoes
Tiny gaat bevestigen dat we een vergaderruimte gaan huren.
nr 6 - Presentatie Kinderraad, n.a.v. presentatie in Dorpsradenoverleg
Mevr. Yvonne Douven pleit voor oprichting van een Kinderraad voor jeugd van 10-14 jaar.
DR zal zich inzetten voor werven van leden voor de Kinderraad via de scholen.
nr 7 - Bestedingen prioriteitsgelden 2020 en saldo per januari 2021
DR heeft een nieuwe aanvraag ontvangen.
5. Rondvraag
Marij, gezamenlijk collecte wordt verplaatst naar het najaar.
Loes; DR heeft destijds een Rapport ‘Pareltjes in Horst’ opgesteld, wordt er nog rekening mee gehouden
n.a.v. de Groenstructuurvisie?
6. Sluiting vergadering.
Peter sluit de vergadering af. Volgende vergadering via Teams 18 maart 2021 20.00.
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