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1. Welkom door Peter Zwitserloot
Aanwezig: 30 wijkbewoners
Veiligheid en preventie is voor een andere keer, desbetreffende ambtenaar was helaas
plotseling verhinderd.
2. Presentatie wijkagent Patrick van der Wal
• Sinds juli 2000 is Patrick actief in de kerkdorpen Breedeweg en De Horst.
• Er zijn 6 wijkagenten in de nieuwe gemeente.
• De standplaats is Wijchen, aanrij-tijden moeten zo zijn dat de wijkagent wanneer nodig op
tijd in de wijk aanwezig kan zijn!
• Als wijkagent kun je b.v. verbindingen maken tussen de bevolking enerzijds en allerlei
zorginstellingen anderzijds.
• Wat speelt er op De Horst? Hoe veilig voelen de inwoners van De Horst zich?
• Het antwoord spitst zich vooral toe op verkeersveiligheid op diverse wegen in het
buitengebied van De Horst. Ook over de straatverlichting zijn er wensen. Dit zijn echter
zaken waarover de gemeente geinformeerd moet worden. Alleen bij onveillige situaties
zoals inbraak, en b.v. jeugdoverlast kan de wijkagent worden ingeschakeld.
• De wijkagent is te bereiken via telefoonnummer 0900 8844. Vraag naar Patrick van de
Wal, en hij zal contact met u opnemen.
• Bij calamiteiten natuurlijk gewoon 112 bellen.
• Het sociaal gevoel op De Horst is groot, wij signaleren elkaar!
3. Nieuws van de werkgroepen
• De kerk
Januari 2015 was de eerste bijeenkomst over het voortbestaan van de kerk. Daarna was
er lange tijd stilte. Op 15 oktober is er een gesprek geweest met Tonny Koch (bestuurslid
gebouwen en terreinen), Theo Giesbers en Peter Zwitserloot.
De kerk gaat niet dicht per 1 januari 2016 en blijft operationeel! Het dak is afgelopen
september gerenoveerd. Wat betreft de kachels (als vervolg op het bericht in Ons
Podium): één kachel werkt goed. De tweede kachel is kapot, echter we willen “oud”kachelbouwers, die vroeger voor de firma Akkerman in Kranenburg werkten, vragen ook
deze weer aan de praat te krijgen. Zover de technische stand van zaken!
Wat is verder de bedoeling met het kerkgebouw in de toekomst?
We moeten binnen de mogelijkheden van het kerkbestuur bijven wanneer we als
werkgroep ideeën aandragen voor het toekomstig gebruik van de kerk. Voorop staat dat
het mogelijk moet blijven om erediensten in de kerk te houden, zoals rouw- en
trouwdiensten. Communie- en kerstvieringen! De kerk is van en voor de Horstenaren.
Er kan wel aan gedacht worden om de ruimten multi-functioneel in te richten. Het is
noodzakelijk om een win-win situatie te bedenken. Spelers in dezen kunnen zijn:
natuurlijk het Bisdom, en het kerkbestuur; echter ook de bewoners van De Horst, beheer
van De Slenk, de Gemeente Berg en Dal, kerkmakelaars, deze laatsten hebben ervaring
in het maken van herbestemming van kerkelijk en maatschappelijk vastgoed.
http://www.reliplan.nl/over-reliplan/diensten/herbestemming/
Samenvattend:
de kou is uit de lucht; wij moeten nu zelf aan de slag voor een goed idee!
•

Zwerfvuil
A.s. zaterdag 21 november is er weer een opschoondag.
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De werkgroep is zeer enthousiast over het resultaat van het afgelopen jaar en zal een
verslag uitbrengen met daarin ideeën die in 2016 verwezenlijkt kunnen worden. Men wil
onder andere met C.V. Net Aecht, carnavalsoptocht, en met de organisatoren van de
kermis in gesprek om toegespitst zwerfvuil te voorkomen. Het voorstel van Resie Meilink
om “Wijkhelden” in te zetten is afgelopen jaar al geprobeerd. Er ligt echter niet genoeg
zwerfvuil om met het DAR-project te kunnen meedoen!
•

Winterfair
Zondag 31 januari zal er een Winterfair / Horster Fair georgniseerd worden bij Hopmans
op de Hoge Horst. Er komt vertier voor groot en klein, er zullen diverse kramen en
lekkere hapjes aanwezig zijn. Meer nieuws volgt spoedig!

•

Mèdoen
Er is een verslag van de eerste bijeenkomst en er zijn heel veel goede ideeën. Theo van
de Poll en Simone Meilink zullen een nieuwe bijeenkomst plannen, zodat een aantal
ideeën uitgewerkt kunnen worden. Sjaak Thijssen oppert contact op te nemen met
andere kernen om goede ideeën uit te wisselen. Ook de gemeente vindt een
gesprekspartner in de wijkraad.

•

Jeugdsoos
Jeugdsoos is weer actief vanaf september. De brugklasgroep blijft echter moeilijk te
bereiken! Men beraadt zich op mogelijkheden.

4. Volgend jaar is de volgende informatiebijeenkomst, iedereen wordt weer via wijkkrantje,
pers-publicatie, en/of email op de hoogte gebracht.

Activiteiten rond en in de kerk rond Kerstmis
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