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1. Welkom door Peter Zwitserloot 
Locatie: Dorpshuis De Slenk 
Aanwezig: 60 wijkbewoners  

 
2. Mark Slinkman, burgemeester van de Gemeente Berg en Dal heeft zich voorgesteld.  

 
 

Slinkman groeide op in Schalkhaar en Bathmen. Hij behaalde zijn VWO-diploma aan het 
Geert Groote College te Deventer en studeerde daarna rechten aan de Universiteit Leiden 
met als specialisatie notarieel recht. Hij volgde de driejarige beroepsopleiding voor het 
notariaat en werkte zeven jaar als kandidaat-notaris in Leiden en Oegstgeest. In 2003 werd hij 
raadsgriffier van de gemeente Oegstgeest en een jaar later griffier van de gemeente 
Berkelland. Slinkman was sinds april 2007 lid van Provinciale Staten van Gelderland. Op 14 
november 2008 werd hij benoemd tot burgemeester van Rijnwaarden en in 2014 werd hij voor 
zes jaar herbenoemd. 
Slinkman is op 28 mei 2015 door de Groesbeekse gemeenteraad voorgedragen als de nieuwe 
burgemeester van de fusiegemeente Groesbeek, die vanaf januari 2016 Berg en Dal heet. [1] 
Per 16 september 2015 werd hij benoemd tot burgemeester van deze gemeente. 
Hij is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. (bron: Wikipedia) 
 

3. Inbraak-preventie Derrick Murray 
• Het is belangrijk dat bewoners zich veilig voelen, een inbraak heeft grote invloed op 

iemands persoonlijke leven (high-impact crimes) 
• Meer dan 90% van de inbraken zijn zogenaamde gelegenheidsinbraken 
• Een groot deel van de inbrekers is verslaafd, dus cash geld, en gouden sieraden nemen 

ze het liefste mee; ook Iphones, Ipads e.d.  
• De meeste inbrekers zijn bij de politie bekend  
• Het gaat erom om vooral inbraken te voorkomen  
• Kwaliteit van de woningen is belangrijk  
• Laat de deur niet “los” ook niet even!  
• Hoe voorkom je inbraken 

o goed hang- en sluitwerk 
o sluit je huis altijd af, vooral ’s nachts en wanneer je weg bent 
o verlichting buitenshuis  
o hond wil ook wel werken 

• Wanneer je iets verdachts ziet melden bij de politie, hetzij via 112 (dringend)  
of via 0900 8844 

• Probeer goed in te prenten hoe iemand eruit ziet, eventueel foto maken  
 
Inspanningen van de politie ter voorkoming van inbraak 
• Houden risico objecten, zoals b.v. cafetaria’s rond sluitingstijd, extra in de gaten 
• DDO – Donkere Dagen Offensief – tijdens de maanden oktober tot en met maart worden 

reeds bekende inbrekers extra in de gaten gehouden  

Algemene informatie 
Naam Mark Slinkman 
Geboren 1 augustus 1973 
Functie burgemeester van Berg en Dal 
Sinds 2015 
Partij CDA 
Titulatuur Mr 

Politieke functies 
2007-2008 lid Provinciale Staten van Gelderland 
2008-2015 Burgemeester van Rijnwaarden 
2015-heden Burgemeester van Groesbeek, vanaf 

2016: Berg en Dal 
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• Neem het nummerbord op voor zover mogelijk, via ANPR (Automatic NumberPlate 
Recognition) weet de politie dan direct met wie ze van doen hebben 

• Ter preventie geeft de politie folders uit, zodat de bewoners wat ze kunnen doen ter 
preventie. Deze folders kun je aanvragen op telefoonnummer 0900-8844 

 
BuurtApp opzetten  
Mark Slinkman haakte in op preventie en je veilig voelen: hij heeft het voornemen om in de 
gemeente Berg en Dal de zogenaamde “buurtApp” te gaan bevorderen. Verdachte situaties 
kunnen dan snel met buurtgenoten en politie gedeeld worden. Op de Cranenburgsestraat is 
sinds eind 2015 een buurtApp actief; de bewoners voelen zich nu een stuk veiliger.  
De burgemeester heeft beloofd actief mee te denken hoe we buurtApps op De Horst kunnen 
realiseren.  
Als voorbeeld noemde hij de vijf buurtApps in Spijk, gemeente Rijnwaarden. Ga voor 
informatie hierover naar: http://www.stichtingactiefspijk.nl/nieuws/7-buurtwhatsapp-spijk 
 

4. Nieuws van de werkgroepen 
• Mèdoen 

Theo van de Poll heeft aangegeven wat er in de eerste paar brainstorm-sessies is 
besproken. Het gaat er vooral om de leefbaarheid op De Horst te handhaven en te 
vergroten. Tal van mogelijkheden zijn in een wensenlijst gezet: oogstfeest, rommelmarkt, 
viskraam, sport en spel stimuleren zoals schaken, jeu de boules, workshops zoals 
internet voor ouderen, welkomstprogramma voor nieuwe bewoners, natuur en historie.  
INITIATIEF voor jong en oud: een vreugdevuur ontsteken met Pasen of tijdens de 
Midzomer op 24 juni. Een Amerikaanse picknick verzorgd door bewoners van De Horst 
kan dan voor de inwendige mens zorgen. We zoeken mèdenkers en mèdoeners!  
Meldt u aan: bestuur@samenopdehorst.nl 
 

• De kerk 
De werkgroep is weer bij elkaar geweest, Theo Giesbers inventariseert wat er zoal 
rondom de kerk speelt. Voorlopig blijven er erediensten bij trouwen, begrafenissen, 
Eerste Communie, Pasen en Kermis en andere gebeurtenissen. De kerk staat te koop, 
wanneer zich een koper meldt zal het Bisdom tot verkoop overgaan.  
 

• Zwerfvuil  
zaterdag 2 april een opschoondag.  
De werkgroep is zeer enthousiast over het resultaat van het afgelopen jaar.  
Er zijn in 2015 drie opruim-zaterdagen geweest. Alle drie waren succesvol en er was een 
duidelijk resultaat zichtbaar.  
Ook heeft de Gemeente al op maandag na de carnavalsoptocht het dorp geveegd. Op 
verzoek van de werkgroep heeft CV Net Aecht hier contact over opgenomen met de 
Gemeente met als resultaat twee dagen eerder vegen!  
 

• Winterfair 
Zondag 31 januari was de Winterfair / Horster Fair georganiseerd bij café Hopmans op de 
Hoge Horst. De Fair werd goed bezocht en is zeker voor herhaling vatbaar!   
 

• Jeugdsoos 
Jeugdsoos is weer actief vanaf september. De brugklasgroep blijft moeilijk te bereiken! 
Men beraadt zich op mogelijkheden. Een paar ouders van het eerste uur zullen volgend 
jaar stoppen. Er worden nieuwe vrijwilligers bijgezocht.  

 
• 28 juni is de volgende informatiebijeenkomst, iedereen wordt weer via wijkkrantje, 

en/of email op de hoogte gebracht. Wilt u een aankondiging ontvangen via email, geef uw 
email-adres door aan: bestuur@samenopdehorst.nl  
 

• Deadline copy voor het wijkkrantje 1 juni 2016  


