Dorpsraadvergadering 8 februari 2012
Aanwezig; Piet Kurvers, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Dianne
Spreeuwenberg
Afwezig: Jan Philipsen en Frank Schuurmans
Piet Kurvers (wnd voorzitter) opent de vergadering om 19.45
welkom.

uur en heet de aanwezigen

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Geen punten toegevoegd.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aanvulling nieuwsbrief participatieplatform Horst aan de Maas.
Verzoek van ‘Hallo’ voor deelname aan een artikel over de dorpsraden van de gemeente Horst aan de Maas.
Via de website heeft een inwoner een vraag gesteld over de plannen om een hippisch
centrum te realiseren in Park de Peelbergen. Piet Kurvers formuleert een antwoord
naar de inwoner en vraagt tevens de gemeente om toelichting over de huidige stand
van zaken.
Vragenlijst ‘voorstellen van dorpsraden’. Dianne Spreeuwenberg vult deze in en stuurt
de lijst rond naar leden ter aanvulling / aanpassing.
Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis
op dinsdag 7 februari 2012 om 20.00 uur.
Nieuwsbrief kennisplatform bewoners nr. 1 / 2012.
Kansrijke budgetten – NL doet.
Agenda voor het dorpsradenoverleg op 7 februari 2012 .
Nieuwsbrief speeltuinwerk Limburg – januari 2012.
Reactie van Mariëlle Kok over het groenstructuurplan.
Voortuinenwedstrijd Gemeente Horst aan de Maas.
Uitnodiging voor een symposium over de kanteling van de WMO op zaterdag 10 maart
2012 om 10.00 uur bij de Kemphaan, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray. Deze bijeenkomst duurt tot 13.00 uur.
Uitnodiging van Rabobank Maashorst voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst op dinsdagavond 28 februari om 19.00 uur, adres; Spoorweg 2 te Hegelsom. Doorgeven wie er
naartoe gaat (voorzitter en een bestuurslid) en eventuele agendapunten (tot 20 februari)
aan
mevrouw
Peeters,
077-3979208
of
mailen
naar
communicatie@maashorst.rabobank.nl . Piet Kurvers overweegt er heen te gaan. Dianne Spreeuwenberg vraagt Jan Philipsen en Frank Schuurmans of een van hen wil aansluiten.
Nieuwsbrief kennisplatform bewonersinitiatieven.
Uitnodiging Limburg Lab 2012.
Prijsvraag L1 en dagblad de Limburger/onze buurt. Piet Kurvers zal een opzet maken
om een aanvraag in te dienen. Aanmelden voor 1 april. Piet Kurvers stuurt een mail
rond naar de leden ter informatie / aanpassing.
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3. Notulen en actielijst Dorpsraadvergadering van 11 januari 2012.
Notulen:
Pagina 2; punt d.; BMV ; De laatste regel moet zijn; Het wordt een gymzaal met een
bovenlokale functie met regels die gelden voor alle gymzalen in de gemeente Horst
aan de Maas.
Pagina 3; punt 5 ; Evaluatie project noodpalen; Van de tweede alinea moet de eerste
zin weggelaten worden. De tweede zin wordt: Er hebben zich drie nieuwe vrijwilligers
aangemeld.
Pagina 5; De datum in de zin; Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 11 januari
2012. Dit moet zijn; 8 februari 2012.
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 4; punt 8b; Blauwdruk kern. De kosten van evaluatie met deze werkgroep wordt
door de dorpsraad betaald.
Bedankjes vrijwilligers; de Dorpsraad vindt het erg belangrijk om de waardering te laten
blijken naar de vrijwilligers die zich inzetten voor de projecten die door de Dorpsraad
zijn opgestart. Na elk project zal bekeken worden wie hiervoor in aanmerking komt en
aan het einde van het jaar dient dit ook nog eens te gebeuren.

4. Nieuwe voorzitter
De zoektocht naar de nieuwe voorzitter gaat verder. De melding op de website houden
en weer op de voorpagina zetten dat we op zoek zijn naar zowel een voorzitter als
nieuwe leden. .

5. Dorpsdagvoorziening
Piet Selen licht toe; De eerste bijeenkomst van de projectgroep is geweest. Deze mensen waren erg enthousiast en positief. Diverse mensen worden nog actief benaderd.
Men overweeg het overlegplatform Evertsoord in te schakelen om enkele mensen te
benaderen. Het overlegplatform staat ook achter dit project.
Doelstelling van de Dorpsdagvoorziening; inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Kronenberg (en Evertsoord) te laten wonen. Bijvoorbeeld door een plek te creëren waar
mensen uit Kronenberg en Evertsoord die in sociaal isolement zitten eruit te halen, het
ontlasten van een partner, maar ook een trefpunt voor gezelligheid. Dit om het voor
iedereen toegankelijk te maken. De volgende bijeenkomst van de projectgroep is op
donderdag 9 februari.

6. Pilot wijkgericht werken
Rick Thijssen licht toe; De bijeenkomst in januari was druk bezocht en mensen gaven
goede inbreng. Tijdens de bijeenkomst op 9 februari zal ook iemand van de gemeente
aanschuiven. Er is een verslag gemaakt voor de website door Piet Selen en aangevuld
met foto’s. Er komt een korte vermelding in het Klökske waarin verwezen wordt naar de
uitgebreide versie op de website.
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7. Schoolplein / dorpsplein
Fondswerving kan gestart worden.

8. Collectieve collecte
Erik Bovee licht toe; In week 24 van 2012 wordt begonnen met gezamenlijk collecteren.
De vergunningen zijn binnen. In publicaties vermelden dat de werkgroep vanuit de
Dorpsraad opgericht is.

9. Prijsvraag ‘onze buurt’ (zie bijlage)
Dit onderdeel is reeds behandeld bij de ingekomen stukken/mededelingen.

10. Dorpsradenoverleg
In verband met de afwezigheid Jan Philipsen wordt dit agendapunt verschoven naar de
volgende vergadering.

11. Rondvraag
Piet Selen; Hij zorgt er voor dat de felicitaties en enveloppen van de Dorpsraad tijdens
de 3 recepties van de carnaval afgegeven worden.
Dianne Spreeuwenberg vraagt naar de kascontrole. Rick Thijssen geeft aan dat alles in
orde is en dat de boekhouding bij dezen is goedgekeurd.
Het idee wordt geopperd om een knop op de website van de Dorpsraad toe te voegen
voor inwoners/verenigingen die gefeliciteerd worden met een bijzondere gebeurtenis.
Erik Bovee geeft aan dat de projectgroep communicatie donderdag 9 februari 2012 bij
elkaar komt.

12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
om 22.05 uur.

Genotuleerd door Lilian Appeldoorn.
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d.

2012.

Ondertekend voor akkoord door Dianne Spreeuwenberg, secretaris

____________

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, wnd. voorzitter

____________
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