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1. Welkom door Peter Zwitser;loot, voorzitter Stichting Samen Op De Horst
Aanwezig: 12 wijkbewoners plus het voltallig bestuur
2. Programma
• Presentatie bestuur
o Peter Zwitserloot – voorzitter
o Elma Burg – secretaris
o Jeroen Hack – penningmeester
o Jan Coenen
o John Duijghuisen
o Simone Meilink
o Roy Leenders – webmaster
• Statuten
o creëren prettig woon- en leefklimaat op De Horst
o stimuleren, activeren, bevorderen kwaliteit van leven
o in overleg met bewoners signaleren richting Gemeente
o samenwerking met ondernemers en verenigingen
• Gastspreker van Sociaal Team zal niet deze avond, maar de volgende bijeenkomst
spreken
• Toekomst kerk – Peter Zwitserloot
• Jeugd- en jongerensoos in De Slenk – ..
• Centrale Thema’s
o Voorzieningen – Jeroen Hack
o Sociale Veiligheid en Participatie (wegens tijd doorgeschoven naar volgende
vergadering)
• Afsluiting
3. Toekomst Kerk
27 Januari is er een informatiebijeenkomst geweest over de toekomst van het kerkgebouw.
Zie voor het verslag het wijkkrantje nr 1.
Aanwezigen werden uitgenodigd mee te denken. Peter van Lierop heeft aangeboden mee te
denken.
Er rust een maatschappelijk cultureel bestemmingsplan op de kerk, dwz dat de kerk aan de
gemeenschap ten goede moet komen. De kerk is ook een gemeentelijk monument, daarom
moet het gebouw iig wind- en waterdicht gehouden worden.
Alle katholieke tekenen worden verwijderd, zoals kruis en altaar. Er blijft echter wel een
Mariakapel gehandhaafd.
Er zijn diverse ideeen geopperd: zoals bv de Formule van de herbergier toe te passen;
Thomashuizen.
4. Jeugd en Jongerensoos is een succes. Inmiddels zijn er twee geweest. Een van de
organiserende ouders gaf een korte uitleg over doel en resultaat. er worden twee groepen
benaderd: klas 5 tm 8 van de basisschool en brugklas en ouder.
De eerste groep is heel enthousiat, er komen tussen de 60 en 70 kinderen par avond.
ste
De tweede groep is niet makkelijk te benaderen, maar er wordt gehoopt dat de 8 groepers
van nu volgend jaar doorstromen naar de oudere groep. Er is ook belangstelling vanuit de
Gemeente, dit ivm het voorkomen van “probleemjeugd”.
5. Voorzieningen. Via een kleine powerpoint kwamen winkelvoorzieningen, speelplaatsen voor
de jeugd, een jeu de boules baan voor ouderen en het zwerfvuil aan bod.
Er werd spontaan een werkgroep opgestart: Bert Arents, Trudie Ehren, Jeroen en Elma gaan
een schoonmaakdag opzetten.
6. In juni is de volgende informatiebijeenkomst, er moet dan eerder en intensiever
ruchtbaarheid aan gegeven worden.
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