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1. Welkom door Peter Zwitserloot 
Locatie: Dorpshuis De Slenk 
Aanwezig: 50 wijkbewoners  
 

2. Onderwerpen van de avond  
- Voortgang wateroverlast Das-, Fret- en Eekhoornstraat  
- Plannen: wat doen we met de Kerk?  
- Vuurwerkoverlast 2019-2020 

 
3. Wateroverlast Das-, Fret- en Eekhoornstraat 

Peter Zwitserloot heeft ingesproken in de gemeenteraad om dit onderwerp levendig 
te houden bij de raad.  
Er moet nieuwe waterleiding aangelegd worden in bovengenoemde straten. Dit dient 
te gebeuren in nauwe samenwerking met het waterleidingbedrijf Vitens. Er zijn nog 
steeds geen definitieve plannen en de subsidies voor het aanpakken van de 
waterleiding en de straten weer enigszins toonbaar maken zijn om deze redenen 
weer een jaar opgeschoven. Het is zal om de vinger aan de pols te houden. Ook 
omdat het belangrijk is dat bij de ontwikkeling van de plannen de bewoners 
betrokken worden. Wordt vervolgd!  
 

4. Plannen voor de Kerk 
Theo van de Poll licht de activiteiten van de kerkwerkgroep toe. De werkgroep is in 
juni 2019 in actie gekomen nadat het initiatief van de lokale brouwers om in de kerk 
op de Horst een brouwerij te vestigen was gestrand, en er grote zorg ontstond over 
het behoud van het voor de dorpsgemeenschap zo belangrijke kerkgebouw. 
De overtuiging dat het gebouw ingezet kan worden voor sociaal-culturele doelen 
wordt verwoord in een presentatie ‘Gezamenlijk Hart van de Horst’ met als 
kerndoelen ‘muziek’, ‘kunst’ en ‘dienst’.  
Inmiddels is er overleg met het Bestuur van STEP, die dorpshuis De Slenk beheert, om 
te onderzoeken of het haalbaar is dat het kerkgebouw in de toekomst de functie van 
het dorshuis kan overnemen.  
Hierover is al met veel partijen gesproken, o.a.:  
- met Pastoor Henk Janssen als voorzitter van het kerkbestuur, eigenaar van de 

kerk.  
- met de heer Pieter Spierings, die de kerk zou willen verwerven om er in eerste 

instantie een clean-room voor zijn bedrijf in te vestigen en er over een aantal jaar 
appartementen in te bouwen. 

- met de gemeente Berg en Dal: met mevrouw Annelies Visser, wethouder cultuur 
en accommodatie, en met meerdere ambtenaren betrokken bij o.a. de 
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dorpsagenda, burgerinitiatieven, accommodatiebeleid, en cultuurhistorisch 
erfgoed.  

- ook is er gesproken met de horecaondernemingen op De Horst: Café Oomen, Café 
Hopmans en Cafetaria Any Time; enthousiaste reacties.  

- de vaste huurders van het dorpshuis zijn op de hoogte gebracht van de mogelijke 
plannen; alle huurders waren enthousiast over de plannen en ondersteunen deze.  

De Slenk is na 40 jaar toe aan modernisering; toegankelijkheid en de duurzaamheid 
moet stevig aangepakt worden. Voor deze verbouwingen is een begroting van een 
aantal tonnen opgesteld. Met subsidies, o.a. van de Provincie Gelderland, zou het 
mogelijk zijn deze noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.  
Echter na de aanschaf en verbouwing van het kerkgebouw kunnen de activiteiten die 
nu in De Slenk plaatsvinden verhuisd worden naar de kerk.  
Om deze plannen te verwezenlijken is een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk naar 
de technische staat van de kerk en de exploitatie om het gebouw in de jaren daarna 
te onderhouden.  
Ook is er inmiddels gesproken met het bestuur van de basisschool, die ook aan 
vernieuwbouw toe is, of er een mogelijkheid bestaat om samen plannen te 
ontwikkelen.  
 
Wat komt er dan op de plaats van het dorpshuis? Te denken valt aan:  
- Appartementen, of vrijstaande huizen 
- Appartementen met zorg 
- De school 
 
Wat moet er nu gebeuren?  
- Publiciteit opzoeken  
- https://www.youtube.com/watch?v=WsuIWDHrevk 
- Het gebouw verwerven en verbouwen 
- Hiervoor is veel geld nodig; dat middels verkoop De Slenk, Crowdfunding en 

subsidies bij elkaar gebracht moet worden  
 

WIE HEEFT ER IDEEËN?  
 
ENTHOUSIAST  
Alle aanwezige bewoners van De Horst zijn enthousiast over de plannen om de kerk 
te verwerven en de exploitatie te verwezenlijken via de huur- en barinkomsten van 
het dorpshuis. Net zoals, de eerder geraadpleegde, Raad van Toezicht, waren alle 
aanwezigen het er unaniem mee eens om deze kans te proberen te benutten.  
Spontaan meldden zich een aantal nieuwe vrijwilligers en werkgroep-leden aan!  
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5. Vuurwerk op De Horst  
Er was afgelopen jaarwisseling veel overlast van vuurwerk. Ook zijn er diverse 
vernielingen aangericht door o.a. vuurwerk te laten ontploffen in openbare 
prullenbakken.  
Gaan we als dorpsgemeenschap in de toekomst voor een vuurwerkvrijdorp met 
gemeenschappelijk vuurwerk afsteken voor de jeugd (en ouderen) of carbid schieten.  
Op landelijk en gemeentelijk niveau wordt deze problematiek ook besproken. We 
houden het nieuws hierover in de gaten en komen in september op deze problemen 
terug.  


