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Wijk-werkbezoek Horst en Telgt 22 oktober 2019 

Kort verslag van de avond 

 

 

 

19.45 uur inloop geïnteresseerden uit de wijk – koffie/thee met iets lekkers 

 

 

20.00 uur Opening door burgemeester Baars 

Er zijn ca. 40 buurtbewoners aanwezig en de burgemeester opent de bijeenkomst. 

 

Het college en de wijkbewoners gaan in gesprek met elkaar. Initiatieven van burgers worden 

toegejuicht en gemeente en buurtvereniging willen ondersteunen en faciliteren. Ideeën - samen doen – 

handjes – elkaar helpen - korte lijnen. 

 

Een bewoner vraagt het woord en brengt een aantal punten onder de aandacht. Een aantal van deze 

punten zijn ook besproken tijdens het informele overleg met het bestuur van de buurtvereniging. Er 

zal zorgvuldig met alle punten worden omgegaan en ook zal er zeker aandacht zijn voor de 

communicatie naar de buurt toe. 

 

 

20.15 uur  Terugkoppeling wijkschouw door de heer Kamphuis 

Er is in Horst en Telgt voorafgaand aan de WWB geen schouw op de fiets gedaan. Wel zijn er punten 

aangemeld van diverse aard tijdens een overleg van gemeenteambtenaren en het bestuur. Deze punten 

zijn voor zover mogelijk opgelost of beantwoord aan de vragenstellers. Andere punten, zoals 

bijvoorbeeld parkeren, komen terug in de gesprekken aan de tafels. 

Ook is vooraf gekeken naar de meldingen over de openbare ruimte vanuit Horst en Telgt. Dit waren er 

ca. 60 en dat is in verhouding tot andere wijken weinig.  

Met goede meldingen, overleg en de juiste communicatie probeert Wijkservice op voorhand al veel op 

te lossen. Zoals bijvoorbeeld het voornemen van de gemeente om de speelplaats op de Allerboschweg 

op te heffen. Bewoners hebben toen contact gezocht met Wijkservice, er is overlegd en er zijn 

onderhoudsafspraken gemaakt, waardoor de speelplaats toch behouden kan blijven.   

 

20.30 uur Er wordt in groepen gepraat aan tafel met onderstaande onderwerpen en collegeleden 

 

Thema’s aan tafel en de verdeling:  

• Hans de Haan:  Vitale vakantieparken/recreatie  

• Laurens Klappe:  Wonen  

• Wouter Vogelsang:  Verkeersveiligheid/fietsverbindingen/parkeren  

• Leo van der Velden:  Grootschalige energieopwekking  

• Aldrik Weststrate:  Ontmoeten/verbinding/sociale cohesie  

 

 
21.30 uur Terugblik op de avond en afsluiting door de burgemeester 
Burgemeester Baars benoemt dat het een interessante avond was, met stevige discussies hier en daar. Maar 
Horst en Telgt zou Horst en Telgt niet zijn, als er niet kritisch meegedacht werd. Daar zijn we blij mee, als 
gemeente. Ook is hem opgevallen dat in het college vaak wordt gedacht dat zaken wel bekend zijn bij bewoners. 
Deze avond bewijst het tegendeel en het sleutelwoord in Horst en Telgt is communicatie. Daar blijven we ons 
best voor doen. 
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Hij dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder wel thuis. 

 


