Notulen Dorpsraadvergadering 17 februari 2022

Aanwezig:
Gasten:
Afgemeld:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Marij Droog, Henk Janssen, Nelly Janssen
Jim Cox, Keesje Kampa, Lisanne van den Hout
Rob Driessen & Imke Emonts (BV.NL)
Tiny van Wegberg, Johan Schipper

1.Opening vergadering.
Peter heet de leden en onze gasten van harte welkom en er volgt een voorstelrondje.
Welkom: Jim Cox – aspirant lid Dorpsraad. Jim is 28 en woont in de Weisterbeekstraat Horst
Keesje Kampa en Lisanne van den Hout - 3 VWO Dendron.
Zij zullen de vergadering van de Dorpsraad bijwonen in het kader van hun maatschappelijke stage.
Afgesproken is dat ze in elk geval tot januari 2023 zullen aansluiten. Eventueel sluiten ze ook aan bij andere
bijeenkomsten.
Gasten: Rob Driessen & Imke Emonts van de politieke partij BVNL
Dorpsraad onderstreept het belang van een vaste en betrokken contactpersoon binnen de gemeente,
speciaal voor de dorpsraden en wijkcomités, zodat er snel(ler) terugkoppeling komt op vragen. Daarnaast is
het sowieso belangrijk dat gemeente beter/sneller communiceert met haar bewoners en antwoord geeft op
vragen.
Dorpsraad vindt het belangrijk dat ten aanzien van de nieuwbouw in Horst, er aandacht is voor
hoogbouw/niet te hoog bouwen (2 hoog + kap), groenbehoud in het centrum en voldoende open ruimtes.
En mix van type woningen, huur en koop en voor verschillende leeftijden. Wij hopen dat dit goed terugkomt
in de woonvisie.
Dorpsraad vindt ‘groen’ in het centrum belangrijk. Ook vraagt zij aandacht voor de Gezondste Regio en het
algemene welbevinden.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 1 Masterplan wonen – gesprek met gemeente 10 feb digitaal
We wachten de verslaglegging van het gesprek af en hopen dat we het kunnen lezen en aanvullen voordat
het naar de Gemeenteraad gaat.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 69 Plannen Weisterbeek en inloopcentrum
De laatste plannen zijn besproken met de klankbordgroep. Peter en Tiny zitten hierin namens de Dorpsraad
Horst. Wij worden bijgepraat. Het huidige plan biedt volop ruimte voor groen. Wel is het verzoek om zoveel
mogelijk van de huidige grote bomen te laten staan.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 6 Reactie van Ton Peeters op verkeerssituaties
Terugkoppeling gehad. De situatie in de Afhang wordt nog ter plekke bekeken.
Nr. 8 Horst Draait Door; Samenvoeging van het Sport- en Preventie Akkoord tot het Leefstijl Akkoord (7 mrt)
Nicole sluit aan.
Nr. 9 VVD – online koffiedrinken. Niemand heeft deelgenomen.
Nr. 11 Woonzorgvisie Horst aan de Maas rapport + 15 feb bespreking raad
Henk doet verslag. We hopen dat de woonzorgvisie onderdeel wordt van de woonvisie.

Nr. 12 Brief Bio verbrandingsinstallatie - verzoek aan B&W en gemeente voor gesprek
Werkgroep luchtkwaliteit Horst heeft via dorpsraad Meterik en wijkcomité Norbertus een brief gestuurd naar
college, met nogmaals het verzoek om een gesprek. Tot heden is hier nog geen gehoor aan gegeven.
5. Rondvraag
Marij: geeft aan de voorbereidingen voor de Gezamenlijke collecte gestart zijn.
Nicole: Monique Peeters van de gemeente wordt nieuwe contactpersoon voor de dorpsraden. Ze wil graag
een keer aansluiten bij een vergadering. Nicole stuurt haar uitnodiging.
Henk: Dorpsraad wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom het Atrium.
Nicole stuurt verzoek naar Monique Peeters.
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