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Jaarverslag dorpsraad Horst 2020
Door Corona was 2020 voor de inwoners en ondernemers van Horst een bewogen jaar.
Vanuit het oogpunt van de Dorpsraad en activiteiten was het echter een zeer rustig jaar.
Door Corona waren er in 2020 nauwelijks activiteiten of ontwikkelingen, waardoor er voor
de dorpsraad ook minder te bespreken/besluiten viel. Dit vertaalt zich een in een kort
jaarverslag met weinig bijzonderheden.

Samenstelling dorpsraad Horst
De samenstelling van de dorpsraad is stabiel en ook in 2020 niet veranderd. 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
Peter
Strijbosch

Functie
Voorzitter

Tiny van
Wegberg

Penningme
ester

Projecten/onderwerpen
Dorpsradenoverleg
Overleg gemeente en Centrummanagement
Greenport Venlo
Wijkcomité In de Riet
Scheefgroei in de wijken
Leefbaarheid en zelfredzaamheid
Overleg Centrummanagement
Centrum Horst
Wijkcomité De Mussenbuurt
Scheefgroei in de wijken
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Nelly
Janssen

Notulist
(wisselend)

Loes van
Hoof
Marij
Droog
Henk
Janssen

Notulist
(wisselend)

Johan
Schipper
Bram van
Helden
Nicole
Kleuskens

Secretaris

Website
Verkeer en veiligheid
Centrummanagement
Wijkcomité De Risselt
Groen
Wijkcomité Norbertus
Gezamenlijke collecte
Centrum Horst
Zorg en ondersteuning
Leefbaarheid en zelfredzaamheid
Accommodatiebeleid
De Afhang
Zorg en ondersteuning
Social media
Jongeren
Wijkcomité De Mussenbuurt
Secretaris en penningmeester Wijkcomité Hof te Berkel
Ondernemer verkiezing centrum Horst (nvt in 2020)

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
2020 weer naar tevredenheid.

Bijeenkomsten van de dorpsraad in 2020
De dorpsraad vergadert iedere derde donderdag van de maand. De vaste vergaderlocatie
is de Bemmelstraat 2, in het pand van Synthese. In principe zijn de vergaderingen van de
dorpsraad openbaar.
19 maart 2020 was de laatste reguliere vergadering van het jaar bij Synthese. Alle
overige vergaderingen hebben digitaal plaats gevonden of (met in achtneming van de
Corona-regels) buiten bij een lid van de dorpsraad thuis, met een lagere frequentie (2
maandelijks).
De vergaderdata staan vermeld op de website van de dorpsraad (www.dorpsraadhorst.nl).

Communicatie dorpsraad
De manier van communiceren met de wijkcomités, de contactpersonen, politieke partijen
en andere belanghebbenden is ook in 2020 primair via mail. 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.
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.
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Bijeenkomsten en activiteiten in 2020
In 2020 hebben mede door Corona geen grotere bijeenkomsten of activiteiten
plaatsgevonden.

Langlopende projecten in 2020
Gezamenlijke collecte Horst
In 2020 is geen gezamenlijke collecte gehouden in Horst.
En verder
Onderwerpen, die vaak in meerdere vergaderingen zijn besproken, zijn onder andere:
• Dorpsradenoverleg – periodiek overleg
• Accommodatiebeleid
• Scheefgroei in de wijken
• Opzet Repair Café Horst en mogelijke opzet coöperatie – met aftrap in januari 2020
Prioriteitsgelden
In 2020 is vanuit de Dorpsraad een bijdrage geleverd vanuit de prioriteitsgelden aan:
• Realisatie met groen en meubilair op diverse plekken in Centrum van Horst samen met
de gemeente en Centrummanagement
• Project Plekskes van Geluk

Tot slot
2020 was geen goede afspiegeling van hoe de leden van de Dorpsraad zich wensen in te
zetten voor de bewoners van Horst. Maar binnen de mogelijkheden van de Corona
maatregelen is getracht toch op een bepaalde manier invulling aan zijn opdracht te geven.

Horst, 14 maart 2020
Dhr. Peter Strijbosch, voorzitter

Mevr. Nicole Kleuskens, secretaris
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