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1. Welkom door Peter Zwitserloot
Locatie: Dorpshuis De Slenk
Aanwezig: 28 wijkbewoners
2. Gasten
- Wikke Raijmakers – Forte Welzijn
- Mark Wijnen – Beleidsmedewerker Dorpsagenda Gemeente Berg en Dal
- Helen Schot – Beleidsmedewerker Dorpsagenda Gemeente Berg en Dal
- Jaap Heijdens – Beleidsmedewerker Participatie Gemeente Berg en Dal
3. Onderwerpen
- Dorpsagenda
- Kerkgebouw
4. Dorpsagenda
Centrale vraag = “Wat is er nodig om nu en in de toekomst prettig te wonen en te
leven op De Horst?”
Thema’s
- Wonen
- Voorzieningenniveau
- Kerkgebouw (naar einde van de avond)
- Verkeer en inrichting openbare ruimte
- Vergrijzing en vereenzaming
5. Wonen
- Genoeg woningen beschikbaar stellen voor jongeren en starters
- Stand van zaken Heikant – er gaat gebouwd worden
- Rol Oosterpoort – worden er in de toekomst betaalbare huurwoningen
gegarandeerd voor ouderen en jongeren?
6. Voorzieningenniveau
- Draagvlak voor ondernemers staat onder druk
- Dorps-super zoals bijvoorbeeld op Breedeweg is dat mogelijk – streekproducten
- Openbaar Vervoer
- Voorzieningen op niet-commerciële basis
7. Verkeer en inrichting openbare ruimte
- Er wordt te hard gereden op met name de Hoge Horst en de Cranenburgsestraat.
- Herinrichten van deze “invalswegen” is moeilijk i.v.m. verschillende belangen van
aanwonenden en doorgaande weggebruikers; bij de herinrichting van de Hoge
Horst is veel blijven liggen: het wegdek is nog steeds een slordige “lappendeken”.
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Openbare ruimte bij De Slenk en de Kerk aanpakken; een indeling die uitnodigend
is voor dorpsbewoners en bezoekers. Pak het centrum van het dorp aan met het
doel om gastvrijheid uit te stralen.
Das-, Fret-, en Eekhoornstraat hebben last van overstromingen en
waterleidingbreuk; het is noodzakelijk dat deze straten integraal worden
aangepakt; leefbaarheid is op dit moment van mindere kwaliteit.
Parkeerplaatsen voor het brengen en ophalen naar en van school.

8. Vergrijzing en vereenzaming
- Bij calamiteiten is het dorp er voor elkaar!
- Dagelijkse praktijk – grote rol voor het dorpshuis
o Buurtsoepie
o Gymnastiek, volksdansen voor ouderen met “derde helft”
o Kerkkoor
o Activiteiten kindcentrum en ouderen
- Vergrijzing neemt snel toe; wat is er nodig om alleenstaande ouderen betrokken
te houden bij de buurt en het dorp?
9. Stand van zaken Kerk
- Nadat Peter Zwitserloot heeft ingesproken in de gemeenteraad, heeft hij in maart
met Mark Slinkman gesproken. In dit gesprek is toegezegd dat er vanuit de
gemeente positief meegedacht zal worden met de dorpsbewoners bij initiatieven
rond de kerk.
- Is het mogelijk om via een Burgerinitiatief de kerk te verwerven en te
exploiteren?
- Er moet een onderbouwd plan komen dat zowel de financiële, als de
exploitatiemogelijkheden moet bekijken en inschatten.
- Een beheersstichting of vereniging is hiervoor noodzakelijk.
- Als dorp willen we de kerk behouden met de functies die er nu ook zijn: rouw en
trouw, Mariakapel, Schuttersmis et cetera.
- We zoeken mensen met ideeën, en verstand op het gebied van financiën, beheer,
onderhoud, exploitatie.
- Al snel boden een viertal mensen zich aan als werkgroep om een flink te
brainstormen over de mogelijkheden.
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