
Notulen Dorpsraadvergadering Horst Donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 – Gasthoes  

 

Aanwezig:  Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Marij Droog, Nelly Janssen, Johan Schipper, Henk 
Janssen. Gast Gemeente: Michael Verheijen 
 

Afgemeld: Ton Peeters, Tiny van Wegberg, Loes van Hoof 

Niet afgemeld: Bram van Helden 

 

 

 

 

1. Opening vergadering  

Peter: Heet iedereen welkom en ook een speciaal welkom voor onze gast. 

 

Michael Verheijen – Gemeente Horst – aanspreekpunt voor DR – wat is zijn functie & rol richting DR? 

Michael Verheijen stelt zich voor. Hij is o.a. contactpersoon voor alle Dorpsraden. Hij zorgt voor een nieuw 

beleid en continuïteit.  

Peter legt uit dat we een klacht hebben inzake de communicatie met de gemeente. Michael is daar niet van 

op de hoogte. DR geeft enkele voorbeelden, o.a. grote projectmatige gebouwen, grotere ontwikkelingen, 

betere informatie, en liefst zo vroeg mogelijk. 

Wij willen proactief geïnformeerd worden in projecten die nogal impact kunnen hebben op de bewoners van 

Horst. Michael zal proberen hieraan zijn medewerking te verlenen en collega’s intern hierop te attenderen. 

Vraag van Michael; waar houdt DR zich mee bezig, wat is jullie fysiek bereik, en wat is de communicatie met 

de wijkcomités. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Nr. 34 ontmoeting en inloopcentrum Horst – Peter 

Vanuit de vorige vergadering hebben Piet Linders, Jack Haegens en Peter Strijbosch, een gesprek gehad ivm 

hoe inloop plaats zou kunnen vinden in het nieuwe project van de Weisterbeek. Piet heeft vanuit de 

ervaringen in de Norbertus aangegeven wat de voorwaarde zijn om er een succes van de te maken. 

Dorpsraad zal actief betrokken blijven bij dit project. 

 

Nr. 36 18 nov komt Greenport Venlo – we geven enkele specifieke vragen door, die we graag behandeld 

zien. Ivm volle agenda op 18 november starten we een half uur eerder, om 19.30. 

 

Nr. 39 OP-festival 21 nov – poster of banner Dorpsraad? 

Nicole kijkt of ze een poster of banner kan maken. Inmiddels is OP-festival geannuleerd. 
 

AL 34 Enquête woonwensen – Horst 492 op 5 okt. 

DR vond de enquête erg op ouderen gericht. We wachten de uitnodiging van de gemeente af, om de 

resultaten te bespreken. 

 

AL 34 status WTBR 

Wordt verschoven naar actielijst Nicole. 

 

3. Actielijst en plancoördinatoren 

Nelly: Wijk de Risselt, verslag vergadering 13-10-21. Vd Horstplein gaat heringericht worden. Echter het 

project is te omvangrijk voor de wijk zelf. Er is hulp gevraagd bij gemeente. Han Geurts gaat dit 

onderzoeken. Eind 2021 worden de woningen van Dichterbij gesloopt. Er worden woningen gerealiseerd 

voor 100 bewoners.  

 

 

 

 

 

 

  



4. Ingekomen/uitgegane post  

Nr. 44 Verslag overleg Centrum Management Dorpsraad 16 sept 

De opmerking over fietsen in het centrum, zijn eerder al gedeeld met CM. Verder geen opmerkingen. 

 

Nr. 46 Duimpjes (sleutelhanger) voor actie ‘snelheid’ door bewoners Americaanseweg – 16 okt 

Succesvol initiatief. Mede mogelijk gemaakt door DR.  

 

Nr. 47 Gemeente – uren burgerschap Dendron  

DR staat er voor open. Nicole informeert de coördinator.  

 

Nr. 52 Pelslap/het Veldje – status aanpassingen en financieel overzicht 

DR zal dit project financieel ondersteunen.  

 

5. Rondvraag 

Marij: Verslag inkomsten Gezamenlijk Collecte. 

 

6. Sluiting vergadering 

Peter dankt allen en sluit om 22.20 uur de vergadering. 
Volgende vergadering is donderdag 18 november 2021 om 19.30 uur. 

 

 

 


