Notulen vergadering Dorpsraad Horst
16 december 2021 via Teams
Aanwezig:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Tiny van Wegberg,
Marij Droog, Loes van Hoof, Nelly Janssen, Johan Schipper, Henk Janssen.
gast Mieke Cruijsberg.

1. Opening vergadering.
Peter heet iedereen via Teams welkom. Mieke Cruijsberg sluit aan als gast.
2. Notulen vorige vergadering.
We wachten nog op de terugkoppeling van Ton Peeters, inzake de punten verkeersveiligheid.
Nr. 58 Woonzorgvisie Horst aan de Maas - 7 dec. (Henk)
Hoofdzakelijk voor ouderen, jongeren en mensen met een fysieke- en/of verstandelijke beperking. In
principe bespreek in maart de gemeenteraad de woonzorgvisie.
Nicole gaat informeren wanneer Dorpsraad het gesprek heeft over de resultaten uit de enquête
rondom de woonwensen van de inwoners. De resultaten zijn de basis voor de algehele woonvisie.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL. 69 Ontmoetings- en inloopcentrum rondom Weisterbeek 15 dec – Peter en Tiny
De omliggende buurten en ondernemers van het centrum zijn erbij betrokken. De opgehaald
informatie wordt meegenomen in de ontwerpen.
Medio jan 2022 worden diverse ontwerpen gepresenteerd en kan een ieder reageren.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 64 Presentatie nieuwbouwplannen Dichterbij – Nelly en Tiny
102 woningen voor bewoners. Mooi complex met parkeergelegenheid, eigen professionele keuken,
buitentuin, dierenweide. Aanvang sloop begin 2022. Verwacht wordt dat het complex in 2024 gereed
zal zijn.
Via Tiny - Mail van gemeente met goedkeuring besteding prioriteitsgeld project Risselt.
Gelden mogen in 2022 ingezet worden.
5. Rondvraag
-Henk: vraag aan Mieke; zijn er nog clubs die onderdak zoeken. Volgens Mieke niet.
-DR heeft nog een vacature voor een nieuw lid, hopelijk zijn er geïnteresseerden.
-Mieke, er wordt een project gestart: Join Us, om jongeren tot elkaar te brengen.
6. Sluiting vergadering
Peter sluit de vergadering af en wenst iedereen mooie feestdagen.
Volgende vergadering 20 januari 2022.
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