
 

Notulen vergadering Dorpsraad Horst 15 juli 2021  

Locatie Gasthoes in de foyer. 
 

Aanwezig:  Peter Strijbosch Nicole Kleuskens Tiny van Wegberg,  

Marij Droog, Henk Janssen, Nelly Janssen, Loes van Hoof,  
Johan Schipper en Bram van Helden 

Niet aanwezig:  - 

 

1. Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen van de vorige vergadering 

We vragen of van de gemeente Ton Peeters (van verkeer) in september naar onze vergadering. We bespreken 

dan de onveilige verkeersituaties. Wij stellen vooraf een lijst samen met plekken die aandacht behoeven. 

Henk wil het dan ook graag hebben over de communicatie met de gemeente. 

Nelly stelt voor om Michael Verheijen uit te nodigen, hij neemt nu de communicatie taken met de 

gemeente over van Gertie. 

Nicole stuurt beide een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek voor de vergadering van september (wordt 

oktober). 

 

3. Actielijst en plancoördinatoren  

Henk praat ons bij over de evaluatie van de kopgroep Gasthoes; zijn de dromen uitgekomen, 

wat is de realiteit en wat is de verwachting.  

In november zullen we Pim namens Gasthoes uitnodigen, om evaluatie van samenwerking onderling en met 

ouderen te bespreken. 

Tiny vraagt naar de reactie op aanvraag voor prioriteitsgelden voor de wijk de Risselt, deze is  

op 1 maart verstuurd en er is nog geen antwoord binnengekomen. 

 

4. Post 

Geen bijzonderheden. 

 

5. Rondvraag: 

-Nicole stuurt brief naar Ruud Poels (griffier B&W), college en raadsleden ivm bezorgdheid Dorpsraad omtrent 

hoogbouw en verdwijnen open plekken in Horst.  

-Marij vertelt over de gang van zaken rond het pand in de Loevetraat dat is aangekocht voor arbeidsmigranten. 

De wijk is in gesprek met de gemeente.  

-Nelly vraagt naar de vervolgstappen voor de nieuwe website. Tiny heeft contact met iemand die Nicole en 

Nelly kan helpen met de nieuwe website. Nicole neemt contact met haar op.  

-Nicole vertelt over de online bijeenkomst van 29 juni over de online omgevingsvisie. Laag aantal deelnemers.  

-Nelly: Mikado geeft in juli een presentatie over de ontwikkelingen en nieuwbouw. 

-Nelly: Het educatief uitstapje? We krijgen rondleiding door de praktijk van Bram. Hij stuur datumprikker. 

-Henk: afspraak met Centrum management is uitgesteld tot september. 

-Henk brengt het dorps lab nog eens onder de aandacht. 

-Peter vertelt dat de WTBR (wet toezicht bestuur) die per 1 juli is ingegaan. 

 

6. Sluiting vergadering 

Peter dankt allen en sluit om 21.50 uur de vergadering. 

Volgende vergadering is donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur. Vanwege de vakantieperiode is in 

augustus geen vergadering.  
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