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1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Hij is verheugd dat er ook nu weer meer mensen 
zijn uit Kronenberg dan alleen het bestuur van de Dorpsraad. 

 

2. Vaststelling agenda 
Frans wil agenderen hoe we omgaan met notulen van de (openbare) Dorpsraad-
vergaderingen. Het onderwerp wordt niet geagendeerd, maar meteen besproken. 
Concept  notulen worden normaliter vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Op- 
of aanmerkingen worden opgenomen in de volgende notulen. Voor de notulen van de 
Dorpsraadvergaderingen is dit niet wenselijk; deze wijze zou erg verwarrend kunnen 
zijn. 
 
We spreken af dat de concept notulen geplaatst worden op de website, waarbij 
duidelijk aangegeven is dat het een concept betreft. In de eerstvolgende vergadering 
worden ze besproken en eventueel aangepast. De wijzigingen worden in het 
oorspronkelijke concept opgenomen. Deze vastgestelde notulen worden dan op de 
website geplaatst. 
 
De notulen van 15 december worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen Dorpsraadvergadering 15 december 2021 
Zie agendapunt 2. De aanwezigen hebben het verslag niet ontvangen voor de 
vergadering. Rieky heeft een aantal kopieën meegebracht en deze worden ter plekke 
gelezen. 
 
Frans heeft een opmerking op bladzijde 3 (regels 16 – 14 van beneden) m.b.t. de 
suggestie dat (het bestuur van) de Dorpsraad een Dorpsbijeenkomst zou organiseren. 
In de vorige vergadering bestond hierover een meningsverschil met Loes. 
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Frans heeft de email-trein nog eens nagelezen. Hij zegt dat de woordkeuze van het 
bestuur, d.w.z. de reacties aan Loes, inderdaad opgevat kan worden als zou de 
Dorpsraad een bijeenkomst gaan organiseren. Het bestuur is hier onvoldoende 
duidelijk geweest. 

 

4. Ingekomen / verzonden stukken 
Frans heeft een volledig overzicht gemaakt van alle ingekomen en uitgegane stukken 
sinds ongeveer 1 augustus 2022. Toen heeft Frans het secretariaat overgenomen. 
Beide overzichten worden geplaatst op de website. 

 

5. Dorpsdialoog 5 januari 2023 
Tjeerd start de discussie met de opmerking dat hij de dialoog gemist heeft tijdens de 
bijeenkomst. Veel mensen kwamen juist voor de dialoog en zijn op deze manier op het 
verkeerde been gezet. Het doel moet zijn “eenheid in het dorp” en daar is in de huidige 
situatie een dialoog voor nodig. 
Bovendien vindt Tjeerd het ongepast dat zonder waarschuwing vooraf aan mensen 
gevraagd werd informatie te delen via de telefoon. Wat gebeurt er met deze 
informatie; de privacy is in het geding. Er volgt een korte discussie waaruit blijkt dat de 
meningen ver uit elkaar liggen. De een vindt het een eigen keuze, terwijl een ander 
juist niet meedeed met de telefoon. 
Loes zegt dat zij en Jacky willen weten wat er leeft in het dorp en ze vindt dat dit netjes 
en helder gebracht is. Ze wil mensen mee laten denken. Dit zal opnieuw gebeuren 
tijdens de vervolgbijeenkomst op 2 februari. Hiervoor hebben zich zo’n 30 mensen 
opgegeven. Loes en Jacky wilden juist geen discussie op gang brengen omdat je dat 
met 120+ mensen nooit tot een goed einde kunt brengen en dat je een dialoog ook 
kunt voeren in groepjes.  
Frans benadrukt dat er een echte dialoog nu nodig is. Wat is eigenlijk de bedoeling 
van Dorp Kronenberg? De thema’s die uit de bijeenkomst zijn gekomen worden voor 
een groot gedeelte al besproken in bestaande werkgroepen van de Dorpsraad. Is het 
de bedoeling om een parallelle Dorpsraad op te richten? Het doel was en is toch juist 
om tot één platform te komen in Kronenberg. Hoe gaan jullie nu de uitkomst van de 
bijeenkomst op 5 januari vertalen naar acties? 
In oktober 2021 is er al een Dorpsdialoog geweest. De boodschap aan de toenmalige 
Dorpsraad was heel duidelijk: zorg eerst dat jullie er samen uit komen en kom dan 
terug bij het dorp. 
Loes zegt dat er een bepaalde groep mensen is die niet met de huidige Dorpsraad wil 
samenwerken. De vervolgstappen zullen besproken worden tijdens de 
vervolgbijeenkomst op 2 februari. “Ik weet niet waar het op uitdraait; het is geheel aan 
de aanwezigen.” 
Grad vindt dat de Dorpsraad bereid moet zijn te luisteren en mee moet doen aan de 
discussie. Frans merkt op dat de drie mensen die het huidige bestuur vormen van de 
Dorpsraad, altíjd bereid zijn geweest om te praten en ook nu nog zijn. Het zijn juist de 
voormalige ambassadeurs die al meer dan een jaar niet willen praten en zijn 
weggelopen. Het verhaal is dus andersom. 
Loes zegt dat niet de oude Dorpsraad aan de orde is. We moeten het hebben over nu. 
 
Er volgt een gesprek waarbij over en weer meningen geuit worden. We zijn het er met 
z’n allen over eens dat alle mensen van Kronenberg zich thuis moeten voelen bij de 
Dorpsraad en bij het bestuur. Daar moeten we met z’n allen vorm aan geven. De 
mensen in Kronenberg zijn erg betrokken bij hun dorp. Mensen komen niet naar de 
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Dorpsraad omdat ze zich niet gehoord voelen. Piet Janssen voegt toe dat 
transparantie erg belangrijk is. 
Loes komt met een idee: Stel dat er verkiezingen komen voor een Dorpsraad, is het 
huidige bestuur bereid om dat te steunen en daar eventueel aan mee te doen? Hier 
wordt door iemand aan toegevoegd dat het misschien handig zou zijn als het huidige 
bestuur zou opstappen en er verkiezingen zouden komen. Tjeerd zegt dat het huidige 
bestuur streeft naar een platform met een duidelijke structuur waarin iedereen weet 
wat de rechten en plichten zijn van de betrokkenen. Het is aan de burger hoe dat 
platform er ziet. In ieder geval is een geschikte voorzitter nodig (die nu ontbreekt). Het 
zou een mogelijkheid kunnen zijn dat er een jaarlijkse vergadering is waarin men zich 
kandidaat kan stellen. Als het bestuur nu op zou stappen, is de kans groot dat we een 
Dorpsraad krijgen met weinig structuur en steun. Dan zitten we binnen een paar 
maanden in hetzelfde bootje. Een goede, transparante structuur is een voorwaarde 
voor succes. 
Frans zegt dat de huidige Dorpsraad helaas niet het gehele dorp vertegenwoordigt. Dit 
is een ongewenste situatie en er is een vorm van een platform nodig die past bij het 
dorp. Het is steeds de bedoeling is geweest van de Dorpsraad om met elkaar in 
gesprek te blijven en te komen tot een gestructureerd platform dat Kronenberg goed 
vertegenwoordigt. Blijkbaar is deze boodschap van het bestuur niet goed over 
gekomen bij meerdere inwoners. Dit blijkt o.a. uit de reactie van een aantal 
aanwezigen. De Dorpsraad heeft enkele maanden minimaal gecommuniceerd mede 
op advies van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), om grotere verwarring te 
voorkomen. Dit is kennelijk niet helemaal geslaagd. 
Het gaat Frans uitsluitend om een goed platform; of het bestuur daarbij gekozen is of 
niet, is niet aan ons om over te beslissen. Hij hoeft daarbij niet de/een kartrekker te 
zijn. Wie straks in het bestuur zitten, is aan de inwoners. 
Tjeerd vraagt aan Loes hoe we verder zouden kunnen gaan. De huidige weg leidt 
mogelijk tot een parallelle Dorpsraad. In deze vergadering zitten de aanwezigen 
behoorlijk op een lijn; hoe kunnen we daar gebruik van maken? Loes zegt dat Jacky 
en zei niet tegen de huidige Dorpsraad zijn, maar de impasse willen doorbreken. Ze 
stelt voor dat het bestuur van de Dorpsraad samen met Jacky en haar bij elkaar gaan 
zitten vóór 2 februari. De Dorpsraad stemt hiermee in. 
De conclusie is dat alle aanwezigen hetzelfde willen: één Dorpsraad/platform voor 
Kronenberg, met een volwaardig bestuur. 2 februari zou een goed moment kunnen zijn 
om hieraan te (gaan) werken. Er wordt nogmaals uitgesproken dat het niet zo mag zijn 
dat iemand op voorhand zegt: met die wil ik niet praten. Het dorp moét er uit komen. 
Tjeerd eindigt de discussie met de opmerking dat we het laatste half uur het beste 
kunnen beschouwen als een aftrap, een nieuw begin. 
 
Loes en Frans spreken af dat dit gedeelte van de notulen eerst gezamenlijk besproken 
wordt, voordat het door beide partijen naar buiten wordt gebracht. 
 

6. Stand van zaken dorpsplein 
Frans heeft een vergissing gemaakt. Het “schoolplein” is geen schoolplein, maar een 
dorpsplein. 
Ger Hoogers vraagt van wie het plein dan eigenlijk is. Frans zegt dat het van de 
gemeente is (net zoals het plein voor de kerk) en als je met ze in gesprek gaat, 
waarschijnlijk invloed kunt uitoefenen over de bestemming en inrichting. 
 
De Dorpsraad had op 11 januari weer een gesprek met Cees Ebben, directeur van de 
Kroevert.  
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Mark Sijbers heeft onlangs de hele verlichting op het dorpsplein gerepareerd. Er is een 
bewegingsmelder aangebracht en er zijn traliewerken rondom de lampen aangebracht.  
Op één plek staat nu geen lamp, maar de kabels zijn wel veilig afgedopt. Er is een 
offerte aangevraagd om alle lampen te vervangen, maar dat bleek een flink bedrag te 
zijn.  
Cees stelt voor om (via de gemeente) op die ene plek een straatlantaarn te plaatsen 
die aangesloten is op het straatnet. Op deze manier zal er hopelijk voldoende licht op 
het plein zijn. We gaan dit bespreken met de gemeente en met Mark Sijbers. 
Misschien kan een tweedehands lamp opgeknapt worden. 
Met de gemeente zal ook gesproken worden over de mogelijkheid van LED-verlichting. 
Er is al een gesprek met de gemeente aangevraagd. 
 
Cees bracht nog de optie blauwe/groene speelplaats naar voren. Er is momenteel veel 
discussie om speelplaatsen groener te maken, d.w.z. “minder steen en meer natuur”. 
Hiervoor zijn verschillende subsidiepotjes. De Dorpsraad zal ook dit onderwerp 
meenemen naar de gemeente. 
 
In het vorige gesprek met Cees Ebben is o.a. gesproken over de vervanging van de 
houten speeltoestellen. Deze zijn dringend aan vervanging toe. Er wordt via meerdere 
kanalen gezocht naar geschikte boomstammen/hout. 
In de tussentijd zullen we proberen het huidige hout op te laten ruimen door de 
gemeente. 
 
Tijdens het gesprek met Cees Ebben kwam ook nog het speelbos ter sprake. 
Op 18 januari is er weer een overleg met 16 omwonenden, de school en de gemeente 
om de voortgang te bespreken. Men denk hier aan een speelplaats voor kinderen en 
aan een hondenspeelplaats. Het betreft een stuk grond van de gemeente van 9000 m
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aan de Simonsstraat, waar voorheen de varkensstallen waren. 
Piet Maes vindt de plek erg ver weg, met het risico op vernielingen. Loes zegt dat men 
zich hier van bewust is. De bedoeling is om géén verlichting aan te brengen, zodat er 
in het donker niemand komt. 
Cees is hier een van de kartrekkers; de Dorpsraad is niet betrokken. Indien nodig, 
gewenst of gevraagd is de Dorpsraad zeker bereid om hier over mee te denken. 

 

7. Rondvraag 
Ger Tiesen zegt dat hij de vergadering geslaagd vindt. Frans sluit zich hier bij aan; hij 
voelt enig optimisme na lange tijd. Dit komt mede door de aanwezigheid, 
betrokkenheid en openheid van de aanwezigen. 
Ook Tjeerd zegt sinds lang weer optimisme te proeven. 

 

8. Nieuwe datum Dorpsraadvergadering 
Er wordt geen datum afgesproken voor de volgende Dorpsraadvergadering. We 
wachten de uitkomst van de bijeenkomst 2 februari af. 
 

9. Sluiting 
Tjeerd bedankt iedereen nogmaals. Hij hoopt dat er in aansluiting op de Dorpsdialoog 
vooruitgang is geboekt. 
 

 We stoppen met vergaderen om 20.50 uur. 


