
 

 

Notulen dorpsraadvergaderng 20 oktober 2022 

 

 

 

 

Aanwezig:  Henk Janssen, Marij Droog, Nelly Janssen, Nicole Kleuskens. Wieny Steegs, Jos Gijsen 

Afgemeld:  Peter Strijbosch, Tiny van Wegberg, Koene Rem.  

  

 

Agenda: 

1. Opening vergadering  

Nicole opent de vergadering. Jos Gijsen sluit voor de eerste keer aan. Hij heeft interesse om lid te worden 

van de Dorpsraad. Hij zal in eerste instantie een aantal keren aansluiten om zich te oriënteren. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 

 

3. Actielijst en plancoördinatoren  

AL 34 Dorpsradenoverleg 17 okt (Peter) 

Dorpen worden opnieuw gebeld over de ervaringen met de kermis en de discussie over de redelijkheid over 

de veredeling prioriteitsgelden. 

 

AL 37 Najaar bijeenkomst met alle wijkcomités uit Horst (Peter, Henk, Marij, Nicole & Mieke Cruijsberg) 

Datum 23 maart 2023 om 19.30 Gasthoes, alle wijkcomités en buurtverenigingen of geïnteresseerden die 

een wijkcomité willen oprichten worden uitgenodigd. 

Onderwerpen: presentatie wijken (positieve ervaringen, interessant om te delen/leren voor andere wijken), 

welke uitdagingen/vragen zijn er, optie Roy Bouten, opstellen wijkontwikkelingsplan. 

 

4. Ingekomen/uitgegane post  

Nr. 63 Flexwoningen Horst spoedzoekers, 2de sessie – 26 okt (Henk) 

Er worden enkele tekeningen ontwikkeld. In principe blijven deze woningen 15 jaar. 

Henk sluit 26 oktober aan. Afspraak is verzet naar 7 november. Nicole sluiten aan. 

 

5. Rondvraag 

Vergaderdata 2023: Elke 3de donderdag van de maand om 20 uur in t Gasthoes. 

  
19 januari 
16 februari 
16 maart 
Extra bijeenkomst met wijkcomités 23 maart – inloop vanaf 19.00 – aanvang 19.30 
20 april 
25 mei (4de donderdag, omdat 18 mei Hemelvaart is) 
15 juni 
20 juli 
Aug geen vergadering i.v.m. vakantie 
21 september 
19 oktober 
16 november 
21 december 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Henk; vraagt bijdrage voor Jeu de Boulesbaan in Douvenplats. 

 

Wieny: hoe kijkt DR aan dat de kermis 2 maal per jaar plaatsvindt. Dorpsraad is op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Is eerder op het Dorpsradenoverleg besproken. De gemeente zal hierover een besluit 

moeten nemen. 

Wieny: Plan Weisterbeek: is er een opvang voor de kinderen tijdens de verbouwing? Dorpsraadleden die nu 

aanwezig zijn kunnen daar geen antwoord op geven. Mogelijk weet Tiny of Peter dit wel. 

Wieny: Door gemeente/WMO werd hulp gevraagd voor iemand uit Stuksbeemden. Dit is geen taak voor 

wijkcomité De Riet. De gemeente zou op de hoogte moeten zijn van de kanalen en een hulpvraag gericht 

moeten doorsturen. 

 

Nicole: 18 oktober Nicole/Wijk Hof te Berkel, workshop bloemstukjes maken met bewoners. 20-tal 

deelnemers. Mooi om te zien dat de onderlinge contacten in de wijk groeien en dit soort activiteiten effect 

hebben. 

 

Hogere bebouwing in Horst – vervolgoverleg 14 oktober met Dorpsraad Horst & CRK/René i.v.m. vaststellen 

richtlijnen/gouden regels. Peter, Marij, Nicole en Jos. 

Positief gesprek. Omwonende/burgers zouden eerder bij een bouwproject betrokken moeten worden. In de 

omgevingsdialoog de reacties van de buurt meenemen en zorgen dat de reacties in te zien zijn. Verder zou 

meer rekening moeten worden gehouden met de privacy van de huidige omwonende. 8 november is 

vervolgoverleg. 

 

25 september: Marij heeft de opendag bij His Hope bezocht. Ze is er zeer positief over. 

 

22 september: Nelly geeft uitleg over locatie Van der Horstplein en overleg met gemeente. 

Gemeente neemt het initiatief. Presentie van het plan en infrastructuur. Er wordt in samenwerking met het 

wijkcomité en buurt een werkgroep opgericht. Ook wordt er onderzocht of het mogelijk is om de 

regenafvoeren van de huizen rondom het plein af te koppelen van het riool en het regenwater op te vangen 

op het plein. 

 

11 oktober: Nelly en Marij bespreking inrichting tuin Dichterbij/Deken Creemerstraat.  

Presentatie over de plannen. Dierenweide komt in zeer beperkte mate terug. De bestaande dierenweide 

wordt per 1 november geruimd. Deze is geen eigendom van Dichterbij. 

 

6. Sluiting vergadering 

Donderdag 17 november is de volgende vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                Secretariaat Dorpsraad Horst  

 Nicole Kleuskens  

e-mail: info@dorpsraadhorst.nl 

  website: www.dorpsraadhorst.nl 

  twitter: Dorpsraad Horst 

http://www.dorpsraadhorst.nl/

