Notulen Dorpsraadvergadering 20 oktober 2011 in cafe ’t Hukske

Aanwezig; Mat van Rijswick, Martin v/d Homberg, Tjeu Tacken, Ton Hendriks , Karin Reijnders, Sjaak
Jenniskens en Paul de Koning
Afwezig ; Elbert Joosten en Frans Janssen.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
1

Het belevingscentrum aan de Crommetuynstraat
We krijgen een uitgebreid verslag van alle plannen die de twee eigenaressen hebben.
Ze willen een centrum maken waar de mensen met elkaar kunnen optrekken .
Er zullen cursussen worden gegeven in b.v. koken, muziek schilderen enz.
Het is de bedoeling om met drie catagorien te gaan werken
- Dagopvang kinderen max 12
- Verstandelijk gehandicapten max 10
- Ouderen max 15.
Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2012 te beginnen

2

Dorpskrantje en website
Volgende week is de eerste evaluatie tot nu toe zijn er veel positieve reacties
De abonnementen werving zal in november beginnen, De kosten zullen ongeveer € 20,- per
jaar bedragen
Wel vindt de redactie dat een behoorlijke meerderheid van de huishoudens een abonnement
moet nemen , om door te gaan.
De website loopt goed, er zijn wat kleine aanpassingen gedaan.
Ook zijn er weer twee nieuwe verenigingen op de website ingevoerd, nl .VCM en St Joris

3

B&W
Op 17 november 2011 zal het jaarlijkse overleg met B & W zijn.
Een extra punt voor de vergadering is glasvezel in het buitengebied, vooral in het gebied
waar geen kabel is.

4

Notulen september 2011-11-09

De notulen worden goedgekeurd.
5

Ingekomen en uitgegane stukken
11.231 Er is nog regelmatig overlast van het vele zware verkeer
11.244 Kern met Pit Het plan voor de Jules de boule baan kan hier worden ingediend, er kan
€1000,- mee worden verdiend
11.254 We blijven dorpsraad heten en geen dorpsplatform

6

Er zijn geen vragen voor de rondvraag
Paul; Hoe kan de Gemeente Horst aan de Maas, zo slecht met verschillende wegen in het
buiten gebied omgaan, dat ze denken ze op te knappen, maar dat zelfs de Romeinen er nog
voor zouden omrijden.
Sjaak; De agenda van de dorpsraad kan in het wekelijkse krantje.
Martin; Wie gaat de bouwkavels aan de Schadijkerweg bijhouden tot ze zijn verkocht?

7

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 en bedankt iedereen.

