
Notulen Dorpsraadvergadering 19 mei 2022 
  

 

Aanwezig:  Peter Strijbosch, Henk Janssen, Marij Droog, Tiny van Wegberg,  Nelly Janssen,  

Mieke Cruijsberg (Synthese), Wien Steegs (BVNL), Koene Rem (voorzitter wijkcomité Hof te 

Berkel) 

Afgemeld:  Nicole Kleuskens, Keesje Kampa, Lisanne van den Hout, Jim Cox. 

 

1.Opening vergadering 

Peter heet onze gasten welkom.  

Wien vertegenwoordigt BVNL en Wijkcomité De Riet. 

Koene stelt zich voor, en woont in de wijk Hof te Berkel. Hij is voorzitter van het wijkcomité. 

Mieke Cruijsberg is werkzaam bij Synthese. 

Helaas heeft Jim besloten om toch niet verder te gaan binnen de DR. Hij voelt zich te jong en de punten 

spreken hem nu nog niet aan. Hij stelt zich wel beschikbaar voor een werkgroep die eventueel bij zijn 

interesses passen. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Akkoord van de gemeente om de drie beschadigde mozaiekbankjes te laten herstellen. 

 

3. Actielijst en plancoördinatoren  

Verlichting langs A73, Jack Jeurissen/Risselt geeft aan dat het licht nu meer gericht óp het fietspad en niet 

op de omgeving. 

Duivenoverlast, duiven vallen onder de Flora- en Faunawet. Er kunnen dus geen maatregelingen genomen 
worden. 

Shared Space: symbolen op de straat in het centrum, Ton Peeters; er komt geen richtlijn. Er wordt een 

accent gelegd naar de veiligheid van de voetgangers. Er wordt een campagne opgestart. 

 

Mieke: ‘Westenwind’  

Westenwind is een samenwerking tussen Wijkcomité Norbertus, Wijkcomité In de Riet, Werkgroep 

Mussenbuurt en Synthese. In 2021 is een gezamenlijk programma geschreven en ingediend bij het 

VSBfonds. Met de toegekende financiële ondersteuning wordt de komende jaren inzetten op een vijftal 

thema’s voor de wijkbewoners.  

Onderwerpen zijn o.a. scheefgroei, leefbaarheid, krachten bundelen, burenhulp, klussendienst.  

Binnen de 3 wijken worden een 5-tal ‘Werkplaatsen’ opgestart. Er is vrijdag 20 mei met een discoavond 

gestart voor Groep 7-8, bij Breakout, Venrayseweg. 

 

Henk heeft het financieel jaarverslag gecontroleerd en goedgekeurd.  

 

Hoogbouw in Horst: 

Diverse bewoners uit Horst maken zich zorgen over de hoogbouw in Horst Centrum. Aan de Venloseweg zijn 

3 projecten in ontwikkeling die allemaal 4 hoog worden. Dit is niet wenselijk.  

We schrijven een brief naar B&W, raadsleden en politieke partijen voor een reactie omtrent vasthouden aan 

de gestelde kaders, die uitgaan van maximaal 3 hoog.  

 

4. Ingekomen/uitgegane post  

Joep Baltussen, wil interview i.v.m. zijn studie over arbeidsmigranten. Peter geeft het interview. 

 

  



 

 

 

5. Rondvraag 

Wien: in samenwerking met VVV Voetbalclub Venlo. Worden verschillende voetbalwedstrijden (6 personen)  

in 3 weekenden door de wijken georganiseerd. 

 

6. Sluiting vergadering 

 

 

 
                Secretariaat Dorpsraad Horst  

Nicole Kleuskens  

e-mail: info@dorpsraadhorst.nl 

  website: www.dorpsraadhorst.nl 

  twitter: Dorpsraad Horst 

http://www.dorpsraadhorst.nl/

