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1. Burenavond – De Horst Groesbeek 
Welkom door Peter Zwitserloot 
Locatie: Dorpshuis De Slenk 
 
Aanwezig: 30 wijkbewoners  
Wethouder Annelies Visser 
 

2. Onderwerp van de avond  
Presentatie Dorpsagend  
 

3. Stand van Zaken Kerk 
4. Website 
5. Dorpsommetjes 

 
Ad 2. Na een toelichting op het ontstaan van de dorpsagenda door de voorzitter Peter 
Zwitserloot heeft hij de eerste Dorpsagenda overandigd aan mevrouw Annelies Visser. Zij 
was vol lof over de saamhorigheid en het samenwerken van de bewoners op De Horst.  
Onderstaand overzicht vat de inhoud van deze agenda voor de komende jaren samen.  
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Ad 3. Hierna heeft Theo van de Poll, voorzitter van de kerwerkgroep kort de situatie rond de 
kerk toegelicht. De heer Spierings uit Nijmegen heeft beslag laten leggen op de kerk, 
waardoor het kerkbestuur op dit moment niets kan doen. En de werkgroep en de nieuwe 
Stichting met de armen over elkaar zitten. Het is nu afwachten tot het beslga op de kerk 
opgeheven is voordat we weer verder kunnen met de plannen.  
 
Ad 4. We hebben een nieuwe website gemaakt voor het kerkdorp als geheel; hierop zijn de 
verschillende activiteiten op De Horst terug te vinden.  
Zowel de activiteiten rond de kerk, de activiteiten van de wijkraad, als de activiteiten in het 
dorpshuis worden hier toegelicht.  
Daarnaast hebben de verenigingen, de sportactiviteiten, de natuur, de school en de cultuur 
op De Horst een plekje gekregen. Ook de ondernemers op De Horst kunnen een vermelding 
krijgen. Zij zullen in de toekomst de website financieel ondersteunen en mogelijkmaken.  
www.hartvandehorst.nl  
 
Ad 5. In de afgelopen maanden hebben een paar inwoners van de Horst de koppen bij elkaar 
gestoken en twee dorpsommetjes gerealiseerd. Er zijn twee wandelingen gemaakt vanaf de 
kerk door het dorp en het buitengebied. Binnenkort zijn de folders van deze ommetjes te 
verkrijgen op De Slenk, bij de campings en B&B’s, en bij de VVV in het dorp.  
 
Na het informatieve deel van de avond was er een ongedwongen samenzijn, waar de 
aanwezigen van gedachte hebben gewisseld over de toekomst van het dorp. Een van de 
belangrijke onderwerpen was de toekomst van de kerk.  
 


