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Beleidsplan Stichting Dorpsoverleg Horn 2015-2019
Het motto van de stichting Dorpsoverleg Horn is

Leefbaarheid creëren we samen
Inleiding
Voorafgaand aan de oprichting van de Stichting Dorpsoverleg Horn heeft een initiatiefgroep,
bestaande uit Gerard Schmets, Annemie Heuyerjans en Theo Peeters, enkele burgeravonden
georganiseerd om te bezien wat er in Horn leeft en of men bereid is een Dorpsraad te installeren.
De bijeenkomsten vonden plaats op de volgende data:
24-11-2014
02-03-2015
24-03-2015
De initiatiefnemers vonden het niet acceptabel dat alle dorpskernen van de gemeente Leudal al
geruime tijd een dorpsraad hadden en dat dit in de kern Horn nog niet was gelukt.
Tijdens de burgerbijeenkomst van 24 maart 2015 hebben zich diverse dorpsgenoten bereid verklaard
de Stichting Dorpsoverleg in het leven te roepen en als bestuur te willen fungeren.
Op 18 mei 2015 passeerde de stichtingsactie bij notaris mr. M.J.A. Schijns te Heythuysen en was het
Dorpsoverleg Horn formeel een feit. Op 3 juni 2015 vond de oprichtingsvergadering plaats in de
ridderzaal van Kasteel Horn. Een druk bezochte bijeenkomst waarbij wethouder Van der Beuken het
net gevormde bestuur een oorkonde overhandigde.
Gegevens Stichting Dorpsoverleg Horn
de naam van de instelling: Stichting Dorpsoverleg Horn
oprichtingsdatum: 18 mei 2015
het contactadres: Stadhouderlaan 25/ 6085 AV Horn
telefoonnummer: 06-50742640
e-mailadres: dorpsoverleghorn@gmail.com
website: www.häör.nl
fiscaal nummer: 855195289
KvK nummer: 63343339
Bankrekening: NL48RBRB 091924547
Doelstelling
In het verlengde van haar doelstelling heeft het bestuur van de Stichting Dorpsoverleg Horn, in
samenspraak met de inwoners van Horn, eind 2015 een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan
omvat een uitwerking van de doelstelling van de stichting.
De doelstelling is op 18 mei 2015 bij de oprichting van de Stichting als volgt geformuleerd:
1. het in samenspraak met de inwoners van Horn, formuleren en behartigen van de belangen van
het dorp;
2. het in stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-, werk-, en
leefomgeving in het dorp Horn;
3. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Leudal, haar
rechtsopvolgers en andere (overheids)instanties, in het bijzonder mbt de leefbaarheid van het
dorp en het welzijn van haar inwoners;
4. het geven van advies aan inwoners van Horn;
5. het zich laten informeren over voor het dorp en haar inwoners relevante onderwerpen;
6. het stimuleren van activiteiten die het wonen en welzijn optimaliseren, voor zover dit niet door
anderen al wordt gedaan.
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Afbeelding: Infographic Gemeente Leudal
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Toekomstvisie
Stichting Dorpsoverleg Horn wil een bijdrage leveren aan een goed woon- werk- en leefklimaat voor
iedereen in het dorp; jong en oud. Wie nu een dorp wil inrichten voor de toekomst en voor volgende
generaties moet vooruit lopen op de invoering van de Omgevingswet in 2018 en de prognoses met
betrekking tot de bevolkingsopbouw; ontgroening en vergrijzing. In de Omgevingswet staan
duurzaamheid en gezondheid voorop en wordt de inrichting van de openbare ruimte verbonden met
het (maatschappelijk) gebruik. Het is dan ook zaak om de leefomgeving zo gezond en groen mogelijk
te houden en waar nodig, te maken. Tevens moet er een stimulans uitgaan naar burgers/inwoners
om meer te bewegen, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien: zo krijg je een levendig dorp
met vitale bewoners. Want we willen zowel jongeren, gezinnen, als ook ouderen iets te bieden
hebben voor de toekomst. Dit kan een Dorpsoverleg alleen realiseren door er samen de schouders
onder te zetten, samen met alle verenigingen en organisaties in het dorp. Het motto van de stichting
Dorpsoverleg is niet voor niets ‘leefbaarheid creëren we samen!’
Beleid en strategie
Uit de doelstelling komt al duidelijk naar voren dat de stichting er vooral op is gericht om van Horn
een mooie en leefbare gemeenschap te maken, waar mensen naar elkaar omzien, waar het goed
toeven is en waar ook wat valt te beleven. Het is een gegeven dat inwoners wegtrekken om allerlei
redenen. We willen mensen meer aan het dorp binden maar ook anderen kunnen verwelkomen die
nieuw zijn of Horn bezoeken vanwege haar bezienswaardigheid en goed vertier. Dat is geen geringe
opgave en daar hebben we iedereen bij nodig. We kunnen ook niet alles tegelijk en hebben daarom
een plan opgesteld van speerpunten die aandacht en aanpak vragen in de komende jaren.
De voorbereiding en uitwerking van de speerpunten gebeurt in werkgroepen. In elke werkgroep is
ook een bestuurslid aanwezig om de afstemming tussen de werkgroepen goed te laten verlopen.
De werkgroepen werken volgens een taakopdracht. Als de taak is volbracht dan wordt de werkgroep
opgeheven. Zo ontstaan er steeds nieuwe werkgroepen en wordt de betrokkenheid vooral bevorderd
op basis van interesse en expertise van burgers. Wij staan voor: doen waar je goed in bent en waar je
blij van wordt!
Daarnaast willen we de samenwerking tussen verenigingen bevorderen onder het motto 1+1=3.
Zowel qua organisatie van activiteiten als evenementen, duurzaamheid in bestuurskracht en het niet
willen overvragen van vrijwilligers, is bundeling en ‘samenkracht’ noodzakelijk gebleken.
Overzicht beleidswerkplan in grote lijnen:
2015:

2016:

2017:

2018:

oprichting stichting
rondgang door het dorp
inventarisatie van wensen en knelpunten van inwoners en verenigingen
netwerk realiseren
bekendmaking Dorpsoverleg
Installatie en start werkgroepen rond thema’s die belangrijk zijn voor het dorp:
 Samenwerking verenigingen
 Leefbaarheid en ontmoeting
 Veiligheid en verkeer
 Opstart project Graafschapsfeesten
Realisatie werkpunten in de werkgroepen
Relatie met de gemeente formaliseren
Afstemming met de andere 15 dorpskernen
Start organisatieopzet graafschapsfeesten (lokaal, regionaal en euregionaal)
Graafschapsfeesten
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2019:

Opzet ontmoetingspunten
Start project ‘Samenkracht’
Evaluatie samenwerking in de dorpskern
Samenwerking buurtverenigingen
Opstellen nieuw beleidsplan

Beleidsspeerpunten 2015-2019
Burgerparticipatie
Wij nodigen inwoners van harte en ook actief uit om hun ideeën over de manieren van participatie
met ons te delen en drempels weg te nemen om als vrijwilliger actief te worden.
Door burgers actief te betrekken bij de werkgroepen ontstaat een grotere betrokkenheid in het
realiseren van doelen.
Leefbaarheid dorpskern
Er wordt een goed plan gemaakt voor het inwoners; zij worden actief betrokken bij de plannen voor
inrichting van het dorp, met name waar het gaat om groen en gebruik van de openbare ruimte.
Er wordt ingezet op het realiseren van een ‘inloopcafé’; een laagdrempelige plek waar jong en oud
elkaar kan ontmoeten.
De samenwerking met verenigingen en organisaties wordt actief gezocht. Het gaat dan om
organisaties die zich bezig houden met leefbaarheidsaspecten zoals: sport, culturele activiteiten,
onderwijs, kindervakantiewerk en scouting, senioren en goede doelen.
Het gebruik van het Multifunctioneel Centrum (voorheen het dorpshuis) wordt onder de loep
genomen en knelpunten worden aangepakt.
Veiligheid: Horn is een van de dorpskernen met de meeste inbraken in de gemeente Leudal. Samen
met de politie wordt een whats-app groep opgezet en er wordt voorlichting gegeven over
inbraakpreventie.
Wonen
Wij willen betaalbare en leeftijdsbestendige woningen voor jong en oud. Dit is een onderwerp dat
heel erg leeft onder inwoners, maar ook essentieel is om leegloop te voorkomen. Het is nog niet
duidelijk wat het Dorpsoverleg hierin kan doen of op welke wijze we invloed kunnen uitoefenen op
het woningbeleid van gemeente en projectontwikkelaars. Dorpsoverleg heeft hierover afstemming
met de wethouder van de gemeente die dit in zijn portefeuille heeft.
Veilige en schone fietsroutes
Horn is gunstig gelegen voor mooie wandel-en fietsactiviteiten. Het is daarom van belang dat er
aantrekkelijke en goed onderhouden logische looproutes, veilige fietsroutes zijn voor de jeugd en
senioren, maar ook voor touristen die het dorp willen bezoeken.
Horn heeft bovendien een school voor Voortgezet Onderwijs waar veel leerlingen zich dagelijks
verplaatsen. De verkeersveiligheid is een probleem, maar ook het zwerfvuil dat door de
schoolgaande jeugd wordt geproduceerd. Samen met de school wordt een plan gemaakt om het
zwerfvuil zo veel mogelijk in te dammen dan wel op te ruimen (als taak voor de verschillende
klassen). Met betrekking tot de verkeersveiligheid wordt samen met de gemeente gekeken naar
oplossingen voor de onoverzichtelijke kruispunten en wordt de snelheid voor auto’s teruggebracht
naar 30 km.
Groenvoorziening
De gemeente Leudal heeft een bezuinigingsbeleid ingevoerd waardoor o.a. de groenvoorzieningen in
de dorpskernen niet meer regelmatig worden onderhouden. Van burgers wordt gevraagd daarin
4

Beleidsplan Stichting Dorpsoverleg Horn 2015-2019
Versie januari 2016
initiatief te nemen of de groenvoorziening om te vormen tot onderhoudsvriendelijke bermen.
Dorpsoverleg roept burgers op om hier actief bij betrokken te worden en met initiatieven te komen.
Openbaar vervoer
Leudal is een gemeente met een groot oppervlak. De afstanden zijn groot en door de nieuwe
aanbesteding van het openbaar vervoer kunnen inwoners zich niet meer gemakkelijk verplaatsen van
a naar b. De omringende steden zijn beter bereikbaar met het openbaar vervoer dan de afzonderlijke
dorpskernen. Provincie en lokaal bestuur stimuleren de realisatie van bel- en wensbussen om dit
probleem voor kleine gemeenschappen op te lossen.
Horn ligt vrij gunstig wat betreft busvervoer, maar voor de jeugd en voor senioren is vervoer binnen
de gemeente lastig en soms zelfs onmogelijk. Er moet in ieder geval een gemakkelijke verbinding
komen tussen het dorp en het gemeentehuis.
Het bestuur
De bestuurssamenstelling:
het dagelijks bestuur bestaat uit 3 bestuursleden:
o mw. H.L. (Hilde)Glessner, in de functie van voorzitter
o dhr. C.R.M.J. (Casper) Hamers in de functie van penningmeester
o mw. Y.M.P.F. (Yvonne) Bocken-Hendrickx in de functie van secretaris
Het bestuur vergadert maandelijks. Vanuit de gemeente Leudal is hier de gebiedsregisseur bij
aanwezig om de lijn richting gemeente open te houden en snel tot actie te kunnen overgaan indien
nodig of gewenst. Elk bestuurslid is aanspreekpunt voor één van de werkgroepen.
Twee keer per jaar neem Dorpsoverleg deel aan het overleg van Dorpsraden in de gemeente Leudal.
Daarnaast vragen de verschillende beleidsagenda’s van de gemeente onze aandacht en krijgt de
samenwerking met de Ondernemersvereniging, de Basisschool en het Voortgezet Onderwijs verder
vorm. Er is samen met het VO een plan uitgewerkt om meer structureel zwerfvuil aan te pakken.
De data van de bestuursvergaderingen worden bekend gemaakt op de website van het dorp
(Häör.nl). Twee keer per jaar vindt een openbare vergadering plaats met de inwoners van Horn.
Het beloningsbeleid: statutair is bepaald dat bestuurders van de stichting geen vergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel bestaat er een vergoeding voor kosten die
noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie, zoals bijvoorbeeld
reiskosten en vergaderkosten.
PR en communicatie
Communicatie met de burgers is voor het Dorpsoverleg van essentieel belang. Er zijn daarom de
volgende acties uitgevoerd:
- ontwerp van een eigen logo voor de herkenbaarheid; het logo is ontworpen door Casper Hamers.
- vermelding van alle nieuws op de website van Häör.nl
- aankondigingen of reviews via ’t Blaedje (wekelijkse dorpskrant via Gilsing)
- korte artikelen in 1 Leudal als het nieuws of de berichtgeving ook voor andere dorpen zinnig is
- aanmaak van een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/dorpsoverleghorn/.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen eigen website te maken omdat de ‘dorpswebsite’ Häör.nl
in feite door iedereen goed wordt bekeken en ook de meeste verenigingen daar hun nieuws op
zetten.
Mogelijk dat er op termijn wel een soort digitale nieuwsbrief wordt gemaakt voor met name de
leden van de werkgroepen, verenigingen en burgers die het nieuws van het Dorpsoverleg willen
volgen.
In 2017 komt er wel een aparte website voor de Graafschapsfeesten.
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Openbaarheid en bekendmaking
een verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording van de Stichting:
de Stichting stelt na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag op. Dit wordt ook gepubliceerd op de
website van Häör.nl. In het jaarverslag is ook de financiële verantwoording opgenomen.
Per jaar vinden 2 openbare vergaderingen plaats waarin het bestuur verslag doet van de uitvoering
van het beleids- en activiteitenplan en tevens signaleert en inventariseert welke thema’s in een
komende periode aangepakt dienen te worden.
ANBI-status:
Het bestuur van de Stichting vraagt een ANBI-status aan om fondsen en donateurs te kunnen
genereren voor activiteiten ten behoeve van de gemeenschap. Voor sponsoren is het aantrekkelijker
om voor specifieke activiteiten geld te doneren als de stichting en ANBI-status heeft. Dorpsoverleg
ontvangt slechts een bescheiden subsidie voor haar werkzaamheden en is daardoor niet bij machte
om zelf activiteiten te financieren.
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