Notulen Dorpsraadvergadering 21-07-2022
Aanwezig:
Gasten:

Peter Strijbosch, Henk Janssen, Marij Droog, Tiny van Wegberg,
Nelly Janssen, Nicole Kleuskens, Koene Rem (aspirant lid DR)
René de Weijer, Stedenbouwkundige / Secretaris CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit), Jos
Schatorjé, Wil Janssen, Maarten Willems.
Anita de Block en Henk Nellen leden Perspectief Burgerraadslid, Ben Keijsers, Ton en Jacqueline
Janssen, Jos Gijsen, Annemiek Moors en Henk Linders,

1.Opening vergadering.
Peter opent de vergadering en heet onze gasten welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Akkoord herstel mozaïekbankjes in juli (€ 750,-). Uitvoering heeft inmiddels plaats gevonden. De
beschadigingen zijn prima hersteld.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 34 Dorpsradenoverleg 27 juli (Peter).
Peter doet verslag. Binnen het DR-Overleg is er sprake van onvrede over de informatie en voorbereiding door
de gemeente.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr 37/45 Flexwoningen Horst – hoek langs brandweerkazerne, richting rotonde (Nicole)
Nicole: Horst, America en Meerlo zijn de aangewezen plekken. Totaal 200 plekken in de gemeente.
Nicole heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep.
Nr 40 Samenuitbus – verhuist naar oude politiebureau – meer organisaties (inmiddels bekend – Ja)
Geen opmerking.
Nr 41 Ontwerp bestemmingsplan Mikado (Nelly)
Update juli: de uitstraling van de gebouwen (met name gebouw B) is verder uitgewerkt. In afstemming met de
gemeente en de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt er in de zomervakantie aan een zo goed
mogelijk resultaat gewerkt. Na de zomervakantie worden de resultaten gedeeld met toekomstige bewoners,
medewerkers en buurt.
Nr 44 Nieuwe straatnaam hoek DR van de Meerendonkstraat – Venloseweg
Ons advies., gebruik de naam Disselhof en nummer de woningen.
Nr 46 Nieuwe straatnaam hoek Venloseweg – v. Douverenstraat. Contact opnemen met eigenaar.
Nr 47 Vraag omtrent plaatsen kerstbomen 2022 in dorpen tijdens Dorpsradenoverleg
In het kader van duurzaamheid past kappen van bomen niet meer. En i.v.m. de veiligheid is dit een goed
besluit. Nicole informeert Monique hierover.

5. Rondvraag
Extra onderdeel met gasten
René de Weijer, Stedenbouwkundige / Secretaris CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) en collega
Proces toewijzing bestemmingsplannen/bouwplannen en beslissing rondom hoogbouw. Toelichting nav
bezorgdheid rondom hoogbouw in Horst, brief Dorpsraad tav B&W.
6. Sluiting vergadering Peter bedankt iedereen voor de interessante avond
De vergadering van 18 augustus komt te vervallen.
De eerstvolgende vergadering is 15 september 2022.
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