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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Voorzitter Hay Arts opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het verslag van de 
vergadering van 22 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld met dan aan Miranda voor het opstellen 
ervan. Agendapunt 7 vervalt. André van Helden en Miranda Clabbers zijn afgemeld.  
 

2. MEDEDELINGEN 
- Rabobank Maashorst gaat 32 honingbomen planten in de omgeving Venray en Horst. Eén daarvan 
wordt aanstaande zaterdag 16 maart om 14.00u geplaatst bij speeltuin Bernadje. 
- NL doet vindt aanstaande zaterdag 16 maart plaats. Tuutetrek gaat weer de grensposten onderhouden. 
In overleg met Vaessen wordt de beplanting van de klimop op de ‘H’ opnieuw aangeplant maar 
waarschijnlijk lukt dit niet voor zaterdag. Er waren tegels van de ‘E’ losgeraakt, die zijn afgegeven bij 
Marlies Scheres. 
- Gemeente Horst aan de Maas heeft gevraagd of de twee kunstwerken (letter ‘H’ en kunstwerk op 
Hubertusplein) door het dorpsplatform kunnen worden onderhouden tegen een vergoeding. Dit is 
toegezegd. 
- Aanstaande zondag wordt de dorpententoonstelling in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas 
geopend (17 maart om 13.30u door Raymond Knops). De tentoonstelling is te zien in museum De Locht.  
- De onderwijstak van PETC+ is failliet. Herberg Hegelsom en Paulus Kookt blijven bestaan.  
- Het Balgooien heeft dit jaar buiten de boerenbruidsparen geen andere stellen opgeleverd. Het 
evenement heeft binnen plaatsgevonden in het jeugdhuis.  
- Baas van Horst aan de Maas zoekt vrijwilligers voor het evenement dat dit jaar weer in Hegelsom 
plaatsvindt op 1 juni. 
- Op vrijdag 12 april vindt de openingshandeling van de starterswoningen aan de Dingsstraat plaats. 
 
 

3. WONEN EN VERKEER – SITUATIE STATIONSOMGEVING 

Het dorpsplatform is verrast door het voornemen de geplande ondertunneling te schrappen vanwege 
een tekort van 1,4 miljoen. Ook via de sociale media is hierover heel wat ophef ontstaan. Het 
dorpsplatform heeft zich op alle mogelijke manieren ingespannen om hiertegen op te treden. Hieruit 
blijkt dat alle politieke partijen binnen Horst aan de Maas tegenstander zijn van de voorgenomen 
bezuiniging. Er zijn raadsvragen over gesteld. Andries Brantsma heeft ook ingesproken tijdens deze 
raadsvergadering. Het primaire doel van het dorpsplatform blijft het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op deze locatie. Roy merkt op dat de inzet van Hay in deze kwestie zeer wordt 
gewaardeerd. 
 

4. JONG ZIJN IN HEGELSOM 
De organisatie van Baas van Horst aan de Maas en de kermis nieuwe stijl maken hier onderdeel van uit. 
Voor de kermis wordt gezocht naar een alternatieve invulling. De vraag is of er nog kermisattracties 
nodig zijn. Wellicht is de opzet van de Meterik een goede inspiratiebron. 

 

5. VOORZIENINGEN EN VERENIGINGEN 



 

 

Binnensportaccommodaties 
Er komt een sporthal in de driehoek America, Meterik, Hegelsom. Het college koerst op richting Meterik. 
In America is hierover veel onvrede. Meterik houdt zich stil. Rond mei/juni wordt er een raadsbesluit 
verwacht. 
 
De partijen die zijn betrokken bij het  nieuwe Centrumplan komen woensdag 13 maart weer bijeen bij 
Innovista. Het bestuur van Tuutetrek heeft zich teruggetrokken uit deze werkgroep. Er ligt nog een 
subsidie die niet overdraagbaar is. Hiervoor wordt gezocht naar een oplossing.  
 
 

6. ZORG EN WELZIJN 
Marjo van Rens licht toe dat er nog circa 18 huurwoningen zijn voor ouderen. Voor sommige woningen 
is meer animo dan voor anderen. De woningen in Keijsershof en Venstraat zijn allemaal gerenoveerd en 
worden levensloopbestendig gemaakt op het moment dat daar vraag naar is. De werkgroep wil graag 
meer invloed krijgen op de woningtoewijzing om er voor te zorgen dat de oudere Hegelsommer daar nog 
terecht kan. Onderzocht wordt of het oprichten van een eigen woningcorporatie levensvatbaar zou zijn. 
Over ongeveer 3 maanden zou dat duidelijk moeten zijn. Eén van de woningen wordt nu als 
voorbeeldwoning gemoderniseerd.  
 
De zorgwoningen bij Wieneshof worden op 19 en 20 april opgeleverd.  

 

7. TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2018 
AGENDAPUNT VERVALLEN 

 

8. VOORTGANG DORPSONTWIKKELINGSPLAN 2.0 
Er wordt gewerkt aan een nieuw dorpsontwikkelingsplan. Ten aanzien van wonen volgen we het 
masterplan wonen van de gemeente als referentie. Gevraagd wordt wanneer de ambassadeurs 
geïnformeerd worden over de vervolgstappen. Miranda is hier mee bezig.  

 

9. RONDVRAAG EN SLUITING 
- Gevraagd wordt waarom er afgelopen week geen Bledje was. Dit was vanwege carnaval.  
- Gevraagd wordt of de bijeenkomst in april van de gemeente over de stationsomgeving doorgaat. 

De voorzitter verwacht dit niet.  
- Gevraagd wordt hoe om te gaan met de activiteitenkalender en wat hierop wel en niet op te 

nemen. Roy gaat hier pragmatisch mee om.   


