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Notulen  
 
Waarvoor : Dorpsraadvergadering 
Wanneer : 15 december 2022 
Waar : Torrekoel 
Aanvang : 20.00 uur  
Voorzitter : Tjeerd Hiddema 
Notulen : Frans Houwen 
Aanwezig : Loes van den Eijnden, Tjeerd Hiddema, Frans Houwen, Gert-Jan 

Janssen, Truus Maes, Piet Maes, Jacky Relouw, Herman Steeghs, 
Rieky Sturme en Laura van Zon 

Afwezig : - 
 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er is van alles gebeurd in het laatste jaar en het fijn dat 
we weer openbaar kunnen vergaderen. De eerste keer sinds een jaar. 
 

1. Vaststelling agenda 
Op verzoek van Loes van den Eijnden en Jacky Relouw is het agendapunt “Toelichting 
Dorpsdialoog” al voor de vergadering toegevoegd. Tjeerd vraagt om eventuele andere 
extra onderwerpen te bewaren voor de rondvraag. 

 

2. Ingekomen / verzonden stukken 
Frans verontschuldigt zich. Door enorme drukte is hij er niet toe gekomen de 
uitgegane stukken samen te vatten. Bij de volgende Dorpsraadvergadering zal hij alle 
ingekomen en uitgegane stukken vanaf 1 augustus 2022 samenvatten. 

 

3. Notulen Dorpsraadvergadering 15 december 2021 
We vinden het niet zinvol om na 1 vol jaar deze notulen nog te bespreken. We slaan 
ze over. 
Er zijn het afgelopen jaar meerdere bestuursvergaderingen geweest, maar de notulen 
hiervan zijn niet openbaar. 
 

4. Stand van zaken schoolplein 
Het bestuur van de Dorpsraad heeft een goed gesprek gehad met Cees Ebben, 
directeur van de Kroevert. Er zijn recent een paar keer vernielingen aangericht, waarbij 
o.a. de verlichting kapot gemaakt is. 
Er was een voorstel om nieuwe lampen aan te schaffen die vanaf de grond recht 
omhoog schijnen. Er is een offerte opgevraagd en het voorstel zou zo’n € 5.000 
kosten. Dit vindt de Dorpsraad wel erg veel geld. 
Bovendien heeft dergelijk licht met name effect als het tegen een gevel/muur schijnt. 
De Dorpsraad twijfelt. 
Er ligt één afgedopte kabel. De dag na de vergadering heeft Cees Ebben weer contact 
gezocht met de Dorpsraad. We gaan hier een extra lamp plaatsen. Bovendien blijven 
we uiteraard in gesprek met de school over mogelijke vervolgstappen. 
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Op het schoolplein is een dode hoek bij de tafel. Er wordt voorgesteld om hier een 
grote lamp aan de muur te hangen. Hoewel lelijk, waarschijnlijk wel effectief. 
 
De houten speeltoestellen zijn slecht/rot. Er wordt gezocht naar geschikte bomen. Het 
is de bedoeling op dezelfde plaats nieuwe houten toestellen te plaatsen. Tjeerd vraagt 
iedereen na te denken hoe we aan geschikt hout kunnen komen. 
 

5. Toelichting Dorpsdialoog 
Jacky neemt het woord en bedankt het bestuur van de Dorpsraad voor de uitnodiging 
en voor de beschikbare tijd. 
Jacky zegt dat hij en Loes afzonderlijke gesprekken hebben gehad met een aantal 
mensen in Kronenberg. Een terugkerend thema hierbij was dat men niets meer ziet 
van de Dorpsraad. Loes heeft tot twee keer toe gevraagd om een gesprek met het 
bestuur van de Dorpsraad, maar die werden afgewezen. Daarop hebben Loes en 
Jacky besloten om een Dorpsbijeenkomst te organiseren met een onafhankelijke 
gespreksleider. Er is op 21 november een vooraankondiging in de bus gestopt bij alle 
inwoners van Kronenberg en op 14 december de definitieve uitnodiging. Zoals het 
pamflet vermeldt, is het doel van de bijeenkomst samen naar de toekomst van 
Kronenberg kijken. Frans zegt dat de reden om niet in gesprek te gaan is dat ze juist 
als volksvertegenwoordigers in gesprek willen. Het bestuur van de Dorpsraad vindt in 
principe een actieve rol van de politiek in het bemiddelen of oplossen van de ontstane 
situatie ongewenst. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en het 
dorp zelf. 
Jacky zegt dat “Dorp Kronenberg” een eigen logo en website heeft om het initiatief een 
gezicht te geven. Het is geen stichting of vereniging. 
 
Tjeerd merkt op dat “Dorp Kronenberg” wel erg veel lijkt op een parallelle club naast de 
Dorpsraad. De bijeenkomst op 5 januari zal bepalen wat het vervolg is. 
Tjeerd en Frans zeggen dat de Dorpsraad inderdaad zich tijdelijk teruggetrokken heeft 
om de ontstane situatie tot rust te laten komen. Dit is mede op advies van de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) gedaan. Maar, ondanks het feit dat de 
Dorpsraad niet erg zichtbaar was, was het gewoon bekend dat de Dorpsraad nog 
levend was. De Dorpsraad is steeds aanwezig geweest en heeft steeds gereageerd op 
vragen van inwoners en heeft financiële toezeggingen gedaan voor initiatieven. 
Bovendien zijn er gesprekken geweest met de gemeente, het VKKL en met potentiële 
bemiddelaars. Het bestuur heeft helemaal niet stil gezeten; integendeel, er is 
voortdurend hard gewerkt om tot een gezond platform te komen in Kronenberg. Het is 
jammer dat dit proces zo moeizaam verloopt. 
De doelstelling van het huidige bestuur van de Dorpsraad is ongewijzigd. De 
Dorpsraad is er voor iedereen. Iedereen kan zich vrij voelen om haar /zijn mening naar 
voren te brengen. Het bestuur bepaalt niet, maar de inwoners. 
Samen met de inwoners wil het bestuur komen tot een gezond platform. Hoe de 
structuur van dat platform (Dorpsraad nieuw stijl) er uit ziet is aan de inwoners. Alles is 
aan het dorp. Jacky reageert met de opmerking dat de mensen waar hij en Loes mee 
hebben gesproken dit anders ervaren. Jacky vult aan dat de mensen die hij en Loes 
gesproken hebben, niet uitsluitend oud-bestuursleden of ambassadeurs zijn; het is 
breder. 
Jacky heeft een vervolgvraag. Het is al duidelijk dat Dorp Kronenberg gefinancierd 
wordt. De gespreksleider op 5 januari kost geld en Jacky vraagt om een financiële 
bijdrage van de Dorpsraad. Ook zonder een dergelijke bijdrage is er voldoende geld; 
“er zijn meerdere plekken om geld te krijgen”, maar door de financiële bijdrage te 
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vragen, biedt hij de Dorpsraad de kans te tonen waar hij staat. Frans zegt dat het 
bestuur eerst wil evalueren hoe de huidige situatie er uit ziet en dan zal beslissen. 
Tjeerd zegt dat een financiële bijdrage aangevraagd kan worden via de normale weg, 
het SKL. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website. 
Tjeerd wijst Jacky op het feit dat hij, toenmalig ambassadeur van de Dorpsraad, en 
Esther Vullings, toenmalig bestuurslid van de Dorpsraad, het initiatief hebben 
genomen om het voormalige BLKE mee te laten denken om tot een beter platform in 
Kronenberg te komen dan de voormalige Dorpsraad. Het voormalige BLKE is mede op 
initiatief van Jacky opgegaan in de Dorpsraad. Jacky zegt dat hij vanaf zijn besluit om 
in de politiek te gaan, zich los heeft gemaakt van de Dorpsraad. 
 
Truus Maes zegt dat het beter zou zijn om onderling te praten; de voormalige 
bestuursleden en ambassadeurs hebben heel veel ervaring. 
Frans antwoordt dat het huidige bestuur van de Dorpsraad juist in gesprek wil, maar 
dat aan de andere kant, tot drie keer toe, zelfs met het inschakelen van betaalde 
bemiddelaars / mediators, niet wil praten. Ze weigeren te praten en lopen weg. 
Er is begin/medio 2021 uitvoerig gesproken met alle bestuursleden en bijna alle 
ambassadeurs over het samengaan van de Dorpsraad met het voormalige BLKE, om 
tot een platform nieuwe stijl te komen. Helaas, toen het BLKE eenmaal was 
opgeheven, heeft men zich totaal niet ingezet om tot één platform te komen. 
Jacky en Frans zijn het op dit punt zeer oneens. 
 
Loes en Jacky zeggen dat ze een open dialoog willen. Het moet gaan over de 
toekomst. 
 
Herman merkt op dat hij het hele proces van samengaan niet heeft gevolgd. Het is 
hem opgevallen dat hij de Dorpsraad de laatste tijd niet heeft gezien. 
Tjeerd zegt dat het huidige bestuur bewust niet met modder heeft willen gooien. 
Toch vindt Herman dat de Dorpsraad had kunnen melden dat ze er op (redelijk) korte 
termijn weer zouden aankomen. 
 
Dorp Kronenberg heeft contact gehad met het VKKL. Deze vereniging vindt dat het 
dorp moet beslissen hoe het verder moet. Dit had eerder ook de Dorpsraad van ze 
vernomen. 
Loes meldt dat de wethouder haar heeft verteld dat de Dorpsraad geen 
Dorpsbijeenkomst gaat organiseren. Frans zegt dat door anderen gesuggereerd is dat 
de Dorpsraad een dorpsbijeenkomst zou gaan organiseren; de Dorpsraad zelf heeft dit 
nooit gezegd. Loes en Frans verschillen sterk van mening op dit punt. 
 
Jacky meldt nog dat er op dit moment (15 december ’s avonds) 16 aanmeldingen zijn 
voor de bijeenkomst op 5 januari. 
Tjeerd sluit de discussie af met de opmerking dat toekomst voor Kronenberg o.a. 
betekent dat er een goed platform is, waarbij duidelijk is wat er van de Dorpsraad 
verwacht wordt. 
 

6. Vormgeving en inhoud website 
Frans meldt dat de structuur van de website niet aangepast is. De meeste oude 
informatie is verwijderd en er wordt nu regelmatig nieuwe informatie geplaatst. 
Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom. Frans zou graag zien dat er een aantal 
vrijwilligers de website op zich zouden nemen. 
Tjeerd vraagt iedereen haar/zijn wensen kenbaar te maken. 
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Op dit moment komt Laura terug op de zichtbaarheid van de Dorpsraad. Ze sluit zich 
aan bij Herman; zij dacht dat de Dorpsraad er niet meer was. 

 

7. Stand van zaken werkgroepen 
Rieky meldt kort de situaties m.b.t. de verschillende (voormalige) werkgroepen. 

 Verslag regulier overleg Kronenbergse bossen met gemeente 18 oktober j.l. 
De werkgroep is nog steeds in gesprek met de gemeente. We worden steeds 
bijgepraat. 
Het compensatieplan voor de gekapte bomen is gerelateerd aan de ontwikkelingen 
van Grandorse. De compensatie zal plaatsvinden vanaf het Anthoniuskapelletje 
richting westen. De geluidswal schuift een stukje op richting Grandorse en de beek 
gaat meanderen. 
Er worden regelmatig poortjes en afrasteringen vernield. Hoewel het team 
Handhaving momenteel uitgebreid wordt, zijn er te weinig mensen om de boel (snel) 
te repareren. 

 Verslag overleg Toverland met gemeente en provincie 5 juli j.l. 
Op het overleg waren de gemeente, de provincie en omwonenden aanwezig. Het 
verslag is er nog steeds niet. Ondanks herhaalde telefonische verzoeken van Rieky 
aan Toverland en aan de gemeente (als tussenorganisatie) is het nog niet 
ontvangen. Blijkbaar kan ook de gemeente niet voldoende druk uitoefenen. 
Toverland heeft inmiddels de milieu-vergunning ingediend. 

 Ontwikkelingen Grandorse 
Grandorse kampt met een stikstofprobleem. 
De bouw van de stallen is nog niet begonnen. 
De werkgroep heeft enkele maanden geleden een goed en open gesprek gehad met 
de Gert Boonzaaijer; hij exploiteert Grandorse 1 jaar voor de gemeente. 

 Ontwikkelingen bouwplan Aardsbroek 
We hebben geen informatie ontvangen van de gemeente. 
Fase 1 van het bouwplan (de eerste helft) is bijna klaar. 
De vraag is wat er niet gebouwd gaat worden uit de oorspronkelijke plannen. 
Truus zegt dat Jan van der Sterren (die daar grond heeft) in een email van de 
gemeente heeft vernomen dat fase 2 niet doorgaat. Ook Gert-Jan meldt dat hij heeft 
vernomen dat het niet doorgaat. Gert-Jan zal bij Jules Toebosch van de gemeente 
navragen hoe het zit. Gert-Jan meldt nog dat het achterste stuk grond bestemd 
was/is voor 25 vrije kavels. 

 

8. Stand van zaken Mountainbikeroute 
Tjeerd zegt dat de gemeente gevraagd heeft of Kronenberg ook deel wil uitmaken van 
de route in de gemeente. De route zal een heel netwerk zijn in de gemeente. Freek 
Driessen en Piet Vullinghs hebben flink tegengas gegeven, met als argument dat het 
hier al druk genoeg is met Toverland en de paarden. Eerst wijken we voor de paarden 
en nu ook nog voor de mountainbikers. 
De gemeente zal binnenkort een bijeenkomst organiseren over dit onderwerp. 

 

9. Kerstgroet in het Klökske 
Rieky stelt voor om als Dorpsraad een Kerstgroet te plaatsen in het Klökske. 
Alle aanwezigen vinden dit een goed idee. De “advertentie” is geplaatst. 

 

10. Rondvraag 

 Piet stoort zich aan het harde rijden van veel ouders als ze hun kinderen naar school 
brengen. De gele streep die bedoeld is voor de veiligheid van de kinderen, is niet 
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meer erg goed zichtbaar. Als hij ouders aanspreekt op hun gedrag, krijgt hij verwijten 
te horen. 
Frans zal de boodschap doorgeven aan Cees Ebben, met de opmerking dat Piet 
Maes misschien direct contact met hem opneemt. 

 Tjeerd zegt dat er in de toekomst weer regelmatig openbare 
Dorpsraadvergaderingen zullen zijn. Hij verzoekt iedereen zich aan te melden en 
agendapunten in te brengen. 
Hij bedankt de aanwezigen voor hun levendige aanwezigheid. Het voelt goed om op 
weg te zijn naar een gezond platform voor Kronenberg. 

 

11. Nieuwe datum Dorpsraadvergadering 
Donderdag 12 januari om 19.45 uur in de Torrekoel. 
 
 

 We stoppen met vergaderen om 21.05 uur. 


