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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Anton de Wit , 
Toos Tielen, Pieter van den Homberg, Chantal Versleijen, 
Geert Vogelzangs, Wiel Berden  
Adviseurs: Bart Engels, Hay Engels, Hay Mulders 
Gasten: Ruud Baltussen, Piet Swinkels, Erik van den Eijnden 
( Hallo Horst aan de Maas) 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Karin van Rengs  
Afwezig z.k.: Frank ten Doeschate 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een bericht van 
verhindering binnengekomen van Hay Mulders (komt later). Karin is afgemeld tot nader order. 
  
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld.  Bijgevoegd wordt het kermisoverleg en cijfermateriaal 
woningbouw. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 15-02-2012. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
Ruud merkt op dat de folders van de regiotaxi binnen zijn, deze liggen in Aan de Brug. 
Marco merkt op dat in het volgende DRO op 16-04-2012 Woonwenz meer tekst en uitleg 
komt geven over woningbouw in de gemeente Horst aan de Maas. Woonwenz is 
voornemens te gaan bouwen in onze gemeente. 
Chantal merkt op dat er binnen de Ouderraad het punt is aangekaart van het verdwijnen 
van het Oranje Comité, hier is niet op gereageerd.  Jammer dat niemand de organisatie 
op zich neemt. 
Pieter merkt op dat de gemeente in gesprek is met Peter Janssen inzake de overlast van 
de drempel vlakbij zijn huis, dit naar aanleiding van een eerdere melding. 
 
4. Evaluatie Balgooien. 
Chantal geeft een kort verslagje; 2 stellen en het boerenbruidspaar hebben bal gegooid.  
De kinderen hebben goed gevangen.  
 
5. Zuringspeel 18-04-2012 
Lex Rijfkogel van Bodemzorg Limburg is bereid om tijdens een informatieavond tekst en uitleg te 
geven over de bodemtoestand rondom De Zuringspeel. Deze avond wordt gehouden op de op 18-
04-2012 in De Golfhorst. Berichtgeving volgt in het Peelklokje. Omwonenden worden apart 
uitgenodigd. 
 
6. Vergadering B&W, verzette datum. 
De dorpsraadvergadering van 13-06-2012 wordt verzet naar donderdag 14-06-2012, dit i.v.m. de 
EK-voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland. Dit is tevens onze jaarafsluiting. De vergadering met 
het College van B&W is verplaatst naar 14-11-2012.  
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7. Kermisoverleg 
Het Kermisoverleg is bezocht door Pieter en hij heeft een verslag naar de dorpsraadleden gestuurd. 
De kermisattracties blijven op de oude locatie op verzoek van de exploitanten. Er wordt een 
tekening gemaakt van hoe de kermis met bijhorende zaken ingericht zal gaan worden en daarbij 
worden de aanwonenden en de dorpsraad t.z.t. verder over geïnformeerd. 
 
8. Cijfers Wonen Limburg/Horst 
Marco heeft bij Wonen Limburg wat informatie ingewonnen over woningzoekenden. Daarbij heeft hij 
cijfermateriaal ontvangen van Wonen Limburg. Er zijn erg veel woningzoekenden en er is weinig 
aanbod van huurwoningen. 
 
9. Hondenpoep 
Marco heeft een telefoontje ontvangen van een buurtbewoonster dat er veel hondenpoep ligt in Het 
Beukenhofje wat nogal veel overlast bezorgd. Er wordt een bericht in het Peelklokje geplaatst. 
 
10. Evaluatie Groengroepen 
Op 5 maart is er een evaluatie van de Groengroepen geweest, ervaringen zijn positief van de 
groengroepen. Door alle groepen is geconstateerd dat er erg veel plastic van de vuilniswagens 
afvalt/afwaait, welke in de tuinen belanden. Ook de groene afvalemmers worden niet goed geleegd, 
ook daar valt vaak afval op en langs de straat. Deze punten wordt doorgegeven aan de Gemeente. 
 
11. Aanvraag Prioriteitsgelden 
Stichting Aan De Brug vraagt alsnog een bijdrage vanuit de prioriteitsgelden om het hekwerkje te 
betalen wat rond de soos geplaatst is. De vergadering besluit om deze aanvraag niet goed te 
keuren, voldoet niet aan de eisen voor aanvraag prioriteitsgelden. 
 
12. Lopende zaken. 
America in het Groen,  Hay M. geeft aan dat het project op 5 april wordt afgesloten en dan wordt 
langs het spoor meteen de inboet gedaan (heraanplanten van de haag) samen met de 
buurtbewoners. 
 
Welkomstborden worden op 15-03-2012 opnieuw opgehangen door Agmi. 
 
Aanplant rondom de komborden; de financiën zijn binnen: 
Wonen Limburg € 2500, Floriade € 6000  en dorpsraad vanuit prioriteitsgelden € 6000 en het 
resterende bedrag € 700. Erica tuinen wil het onderhoud voor een aantal straten wel op zich nemen. 
De gemeente wil het onderhoud niet op zich nemen.  
Het probleem ligt nu wie gaat het onderhoud plegen?  De vergadering is van mening dat de 
verantwoordelijkheid ligt bij de Gemeente. 
 
Website via Bibliotheekhuis is afgeketst, te duur. 
 
Fietsroute Peel-Heideroute is klaar, zaterdag 17-03-2012 worden de paaltjes geplaatst, later worden 
de bordjes bevestigd. 
 
8. Mededelingen. 
VKKL Hay  E. geeft verslag van de Dorpendag (LimburgLab), meer dan 300 bezoekers waren 
aanwezig. Het was een zeer interessante en boeiende dag de ging over leefbaarheid. 
 
Pieter heeft bijeenkomst Rabobank Maashorst bezocht. Deze bank draait goed en zij zijn 
voornemens te fuseren met Rabobank Venray.  
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9. Rondvraag /sluiting 
Hay M. vraagt of er een brief verstuurd is naar de Gemeente inzake het bouwen in ’t Slik. Ellen 
geeft aan dat de brief verzonden is, maar nog geen reactie van de Gemeente is ontvangen. 
 
Chantal vraagt of er destijds bij het plaatsen van de kledingcontainers buiten het dorp, of de  
dorpsraad hierin betrokken is. De school kampt met een ernstige terugloop van inkomsten, er 
worden steeds minder inkomsten gegenereerd voor de school. De dorpsraad is hierin niet betrokken 
en geeft aan dat de school contact op kan nemen met de Gemeente om te bekijken wat hier 
mogelijk is. 
 

 
Marco sluit de vergadering. 


