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1e bijeenkomst voor oprichting Wijkraad  “Samen op De Horst”  
 
Op 22 september om 20.00 uur is de 1e bijeenkomst gehouden in De Slenk. 
Ruim 60 personen hebben gereageerd op de uitnodiging via verspreide “flyers” op De Horst  
Op de avond is uitgelegd wat de beweegreden was om de mensen van De Horst bij elkaar te 
roepen, wat een wijkraad zoal behelst en is er inhoudelijk gesproken over wat er op De Horst 
“leeft”. 
Uit de reacties werd duidelijk dat er weg degelijk een behoefte is aan het samen iets 
oppakken. 
De aanwezigen waren enthousiast en willen dit graag delen met andere personen die met 
“De Horst” betrokken zijn. 
Inhoudelijk zijn er een zeventaltal thema’s naar voren gehaald, waar de aanwezigen 
terplekke mogelijke  invullingen voor konden aangeven.  
 

De thema’s zijn:  
• Wonen 

Goed lopende school, incl. gecombineerde  opvang; betaalbare woningen 
bijbouwen en leegstand vermijden; uitstekende internetverbindingen; 
hondenveldje; 

• Verkeer en toegankelijkheid 
Rustig rijden/ snelheidsbeperkingen; parkeren bij cafetaria; buurtbus; 
oversteeksituatie Hoge Horst/ Plakseweg/Ketelstraat; 

• Middenstand 
Steun eigen middenstand,zonnecellen gezamenlijk inkopen,buurtwinkel, 
wandel- en fiets natuurroutes aanleggen; 

• Sport, recreatie, welzijn, zorg en cultuur 
Behoud sportpark;sportverenigingen samen tot omnivereniging; behoud 
natuur; AED 24 /dag bereikbaar; onderlinge buurtzorg opzetten; voor jeugd, 
crossbaantje, dierenboerderij, nieuwe speeltoestellen, ontmoetingsplek 
oudere jeugd; 

• Sociale veiligheid en participatie 
Buurt-app, verlichting buitengebied,nieuwe bewoners integreren; 

• Buitengebied en natuur 
Grensovergangen, verkeerssituatie, snelheid op altijd wegen, beschermen 
natuur;  

• Diversen 
Honden- en paardenpoep, status wijkraad; toekomst kerk;  verbindingsweg 
met Hofei;  discoavond voor 6-12 jarigen en 12 + jeugd;  jaarlijkse markt 
organiseren; tegen vereenzaming ;“schuif aan tafel” camping “Bij Ons” ; 
website maken. 

 
Concluderend:  Er  is veel opgeschreven en duidelijk doelen voor korte en lange termijn. 
En hoe nu verder 
 
Er is duidelijk  een behoefte. Afgesproken is dat er op 6 okt.a.s om 20.00 uur  een 
vervolgbijeenkomst is in Café zaal Hopmans. Een ieder die wil meedenken/ mee doen 
is hierbij uitgenodigd. 


