Notulen Dorpsraadvergadering 16 juni 2022
Aanwezig:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Marij Droog, Tiny van Wegberg,
Nelly Janssen, Nicole Kleuskens.
Gasten: Michael en Monique contactpersonen gemeente.
Wien Steegs (BVNL)

1. Opening vergadering
Michael en Monique contactpersonen gemeente sluiten aan.
Michael: beleidsmatig, politiek, inwoners-initiatieven
Monique: beleidsondersteuner. Contact DR en Wijkcomités. Mediator
De punten die we willen bespreken:
-Duiven – oplossing zoals in Heerlen
Monique: Duiven zijn beschermd in het kader van Flora- en Faunawet. Ze neemt contact op met collega’s of
(laten) voeren met anti-conceptie een optie is.
-Onderhoud en beheer mozaïekbankjes – akkoord inzet priogelden.
Offerte wordt opgevraagd door Nicole bij Social Sofa uit Oisterwijk.
Tiny: onderhoud rotonde bij Hof te Berkel (vogel). Verf is aan het vervagen. Kan de gemeente daar in iets
betekenen? Ook de rotonde aan de Venloseweg is achterstallig in onderhoud, dit wordt nagevraagd door
Monique.
-Terugplaatsen mozaïekbankje bij Lambertuskerk
Door team Openbare Werken op de eigenlijke plek (nabij de trappen) teruggeplaatst worden (eind mei).
Nu 16 juni nog niet gedaan.
Marij: Na de kermis heeft het een andere plek gekregen. Monique: wordt nagevraagd bij gemeente
2. Notulen vorige vergadering
Reacties van partijen op brief B&W omtrent beperken hoogbouw in Horst. Enkele partijen hebben
gereageerd en willen met ons in gesprek. Na telefonisch contact met wethouder Erik Beurskens biedt hij aan
dat een lid van CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) de keuzes rondom hoogbouw komt toelicht bij een
dorpsraad vergadering (sluiten 21 juli aan).
DR gaat Maaike Gubbels in september uitnodigen om nieuwe en bestaande bouwprojecten toe te lichten.
Peter: Joep Baltusssen; Gaat zich inzetten met de gemeente inzake de arbeidsmigranten. Gestreefd wordt
losgekoppeld van werkgever en werknemer.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Geen punten
4. Ingekomen/uitgegane post
Eindbedrag gezamenlijke collecte toegevoegd op website Dorpsraad
Nr 33 Wijkvergadering de Risselt – 14 juni – Nelly en Marij
Monique: Binnen de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn, omdat het oorspronkelijk
inwonersinitiatief nu een complexer proces gaat worden. Er is nu een externe Projectmanager aangesteld
bij ‘Waterklaar’. Monique geeft toe dat de communicatie niet optimaal is geweest.

5. Rondvraag
Nicole: Onze Loods: Nicole en Tiny zijn op bezoek geweest en waren positief verrast. 25 juni is open dag.
Nicole: Koen Rem (ook lid wijkcomite Hof te Berkel) heeft interesse om lid te worden van de Dorpsraad,
waar we erg blij mee zijn. Peter maakt een afspraak voor kennismakingsgesprek.
Nicole: Kinderraad is succesvol. Gemeente gaat nieuwe kinderenleden zelf werven.
Henk: Kunst in de buiten-openbare ruimte? Michael: wordt geïnventariseerd, gaat nog 1-1,5 jaar duren.
Henk: Bij Burgeradviesraad is er een verzoek binnengekomen vanuit de kinderraad om speeltuinen
toegankelijk te maken voor iedereen.
Henk: tijdens de ledenraad van de Rabobank: er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor het
afstorten van het contant geld van de gezamenlijke collecte, omdat dit nu heel omslachtig is.
Wien: geeft aan om met de nieuwe wijkcomités informatie uit te wisselen. Wellicht rol voor de DR om een
bijeenkomst te organiseren. Dit vinden we een goed idee. We gaan nadenken over een thema en Mieke
Cruijsbergen/Synthese vragen ons daarbij te ondersteunen.
Henk: er wordt een AID geplaatst in de Schansstraat
Michael: de nieuwe subsidiekaders worden vastgesteld.
Nicole: de Electrische auto’s bij het gemeentehuis, hoe werkt reserveren? Monique: Vooralsnog zijn de
auto’s alleen voor de medewerkers van de gemeente, voor externe afspraken. Tzt kunnen ook bewoners
gebruik gaan maken van deze service. Er zijn door deze auto’s wel diverse openbare parkeerplekken
verdwenen, die niet gecompenseerd worden.
6. Sluiting vergadering
Volgende vergadering is donderdag 21 juli.
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