
 
Notulen vergadering Dorpsraad Horst 16 september 2021  
 
 
 
 
Aanwezig:  Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Loes van Hoof, Nelly 

Janssen, Johan Schipper, Gasten Karlijn Weijs en Karin van Heijster 
 

Afgemeld: Bram van Helden, Henk Janssen 

 

1. Opening vergadering  

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

 

Gasten zijn Karlijn Weijs en Karin van Heijster in verband met buurtinitiatief; aanleg ontmoetingsplek voor 

kinderen de Pelslap/ het Veldje. Tegenover huisnummer 37 

Al aanvraag gedaan via ‘Trots op mijn buurt’ – Wonen Limburg. En ze krijgen € 2.500, =. 

Daarnaast aanvraag gedaan bij Kern met Pit. Inschrijving sluit  31 oktober 2021. Indien project wordt 

geselecteerd ontvangen ze€ 1.000, = 

 

Karlijn uit haar zorgen over de veiligheid en wil meer speelvoorziening in de buurt. 

Met Ton Peeters, van Gemeente, op locatie een inventarisatie gedaan. Men is op zoek gegaan naar 

subsidies en sponsoren en hebben inmiddels een prijs gewonnen via ‘Trots op mijn buurt’. Er lopen 

gesprekken met bedrijven over de mogelijkheden qua invulling/aankleding. Karlijn geeft uitleg n.a.v. van een 

schets. Dorpsraad wil financieel ondersteunen maar bij voorkeur wel door middel van een concreet object.  

Ze wachten op offertes van bankje en van aankleding met planten en kunstgras door hovenier. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

-Ton Peeters/verkeer en Michiel Verheyen van gemeente sluiten bij de Dorpsraad vergadering van 21 

oktober aan. 

Tevens merkt dorpsraad op, en ook Centrum Management, dat de communicatie met de gemeente zeer te 

wensen over laat. De dorpsraad zou graag één aanspreekpunt hebben die zich volledig kan inzetten voor 

alle dorpsraden en wijkcomités. 

 

-N.a.v. brief naar B&W m.b.t. zorgen over hoogbouw. Geen reactie vanuit gemeente, maar wel stukje in De 

Limburger met de opmerking dat Rudy Tegels ons geantwoord zou hebben. 

 

-Educatief uitje, nog geen datumprikker van Bram ontvangen. 

 

-Nieuwe website dorpsraad is live. Met dank aan Nicole; zij heeft de website ontwerpen en ingericht. 

  

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

arbeidsmigranten. Gemeente is op locatie gaan kijken en de situatie is in behandeling. 

 

- Peter: Ontwikkelingen Mikado. Het frontgebouw blijft staan, aan de achterkant worden er zelfstandig 

eenpersoons woningen voor Dichterbij gerealiseerd voor mensen met ondersteuningsbehoefte 

 

3. Actielijst en plancoördinatoren  

AL 34 Dorpsradenoverleg 13 september – Peter 

-Stand van zaken kinderraad: Er wordt 22 september een kinderraad en een kinderburgemeester 

geïnstalleerd. 

-Masterplan wonen & uitwerking dorpsplannen:  

 Er volgt een enquête onder alle inwoners van de gemeente, om zo per dorp een goed beeld te krijgen van 

de behoeftes. De resultaten worden per dorp met het wijkcomité besproken.  

-Gevolgen nieuwe wet WTBR: Nicole vult dit voor de dorpsraad in.  

-Evaluatie prioriteitsgelden: in het volgende Dorpsradenoverleg wordt dit een agendapunt. 

 

 

http://www.kernmetpit.nl/


 

 

 

4. Ingekomen/uitgegane post  

Nr 35 Synthese - brainstorm ontmoeting en Inloopcentrum Horst 10 sept – Peter en Tiny 

Initiatiefnemers zijn burgeradviesraad, synthese en gemeente.  

Het idee is om bewoners van Horst Centrum een ‘ontmoetingsplek’ te bieden. Het huis van de wijk – 

Norbertus, is een voorbeeld. Er is behoefte aan kartrekkers en vrijwilligers.  

Helaas waren niet alle genodigden aanwezig, waardoor het niet echt een ‘open’ brainstorm was. Er werd al 

snel gekaderd en naar specifieke locaties gekeken. Voorstel was om in de kantine van Sporthal de Berkel op 

te starten. Ook de nieuwbouw van Weisterbeek is geopperd. Als er een inloopruimte wordt gecreëerd, met 

een keuken, voor gebruik school en huiskamer. Lotte Kateman is betrokken vanuit de gemeente en gaat het 

met gemeente bespreken.  

Dorpsraad vraagt zich af waarom het Gasthoês niet geschikt zou zijn. Alle dagen open en voldoende 

faciliteiten. Geadviseerd wordt om in gesprek te gaan en te onderzoeken of er ruimte kan worden gecreëerd, 

op BG, laagdrempelig, gezellige aankleding met huiskameridee, eventueel in een afgesloten ruimte, bv 

Foyer. Peter pakt het vervolg op. 

 

Nr 36 Greenport - behoefte aan gesprek over de projecten van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo? 

We nemen contact op of ze in november kunnen aansluiten bij de vergadering. Wijkcomité de Reulsberg 

wordt ook uitgenodigd.  

 

Nr 38 Rabobank ClubSupport – aanvragen voor DR zelf? 

Laten we aan ons voorbij gaan. 

 

Nr 39 Gasthoes – deelname OP festival OPendag Gasthoês 21 november – deelname DR zelf? 

Weinig belangstelling binnen de dorpsraad. Eventueel laten we een poster drukken. 

 

5. Rondvraag 

Marij: Let op benadering door Nextdoor, dit lijkt spam. 

 

6. Sluiting vergadering 

Peter dankt allen en sluit om 22.50 uur de vergadering. 
Volgende vergadering is donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur. 

 

                    

 

 

 

 
                Secretariaat Dorpsraad Horst  

e-mail: info@dorpsraadhorst.nl 

  website: www.dorpsraadhorst.nl 

  twitter: Dorpsraad Horst 

http://www.wijkraadhorst.nl/

