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Notulen  

 
Waarvoor : Dorpsraadvergadering 
Wanneer : 15 februari 2023 
Waar : Torrekoel 
Aanvang : 20.15 uur  
Voorzitter : Tjeerd Hiddema 
Notulen : Frans Houwen 
Aanwezig : Gert-Jan Aerts, Loes van den Eijnden, Tjeerd Hiddema, Frans 

Houwen, Sjaar Huijs, Gert-Jan Janssen, Ans Mulders, Ton Mulders, 
Angelo Nagels, Jacky Relouw, en Rieky Sturme. 

Afwezig : - 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Hij vindt het goed dat er weer nieuwe gezichten 
zijn in de vergadering. 

 

2. Vaststelling agenda 
Frans heeft een aantal extra punten die hij wil bespreken. Op verzoek van de voorzitter 
worden deze verwezen naar de Rondvraag. 
 

3. Notulen Dorpsraadvergadering 12 januari 2023 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen / verzonden stukken 
Frans heeft een overzicht gemaakt van alle ingekomen en uitgegane stukken sinds de 
vergadering van 12 januari. Hij heeft een aantal kopieën gemaakt; deze worden rond 
gedeeld. Deze informatie is aan het einde van deze notulen toegevoegd. 
Over een aantal stukken worden vragen gesteld. 

 Het bestuur heeft Piet Raedts uit Evertsoord gevraagd naar de stand van zaken 
m.b.t. de Gebiedsverkenning zonnepark Evertsoord. Loes vraagt of de Dorpsraad 
Kronenberg zich met dit onderwerp moet bemoeien. Frans antwoordt dat de 
Dorpsraad zich er niet mee bemoeit, maar dat ze de inwoners van Kronenberg wil 
voorzien van deze informatie. Evertsoord is weliswaar geen Kronenberg, maar voor 
sommige mensen, waaronder Frans zelf, is dit een belangrijk onderwerp. 
Tjeerd vraagt op welke wijze de inwoners van Kronenberg hierover geïnformeerd 
worden. Dit is niet bekend. Frans zegt dat hij enige tijd geleden bij een 
informatieavond is geweest in Evertsoord en hoorde daar van Frank van Bussel, 
onafhankelijke gebiedsregisseur van de gemeente, dat Piet Selen de contactpersoon 
voor Kronenberg bij dit overleg is. Frans zal eerst bij de gemeente navragen hoe de 
informatievoorziening is. 
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 Jacky informeert naar de emailwisseling met Piet Selen. Frans antwoordt dat Piet het 
onzin vindt dat de Dorpsraad haar berichtgeving in het Klökske doet via een dure 
advertentie i.p.v. een gratis bericht. Frans antwoordt dat de Dorpsraad zich duidelijk 
wil profileren met een advertentie/bericht van ¼ pagina (van € 35 ) en dat bovendien 
de advertentievorm de garantie biedt dat het bericht geplaatst wordt. 

 

5. Dorpsraad Kronenberg en Dorp Kronenberg 
Jacky licht de situatie toe. Op 2 februari heeft een groep van 20 personen vergaderd in  
Grand Café 1466. Er was weer veel positieve energie. Er heeft een evaluatie 
plaatsgevonden van de bijeenkomst op 5 januari, maar er is vooral vooruit gekeken. 
De 10 thema’s van 5 januari zijn in 5 groepen van 4 besproken; hoe nu verder? 
Er is een concept verslag dat aan alle aanwezigen is gestuurd. Het definitieve verslag 
kan op korte termijn verwacht worden. 
Een van de onderwerpen was hoe we zouden kunnen komen tot een nieuw Platform in 
Kronenberg. Jacky en Loes hebben de Dorpsraad gevraagd haar inzicht op dit punt op 
papier te zetten. De visie van de Dorpsraad is aan het einde van dit verslag 
toegevoegd.  
Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat het goed zou zijn als de Dorpsraad een 
stapje terug zou doen. Er wordt kort over en weer gepraat. Tjeerd zegt dat de 
Dorpsraad nu geen antwoord geeft en wacht op het verslag. Tjeerd voegt hieraan toe 
dat er van verschillende kanten gewerkt wordt aan een breed gedragen Platform. Hij 
vindt het mooi dat er weer stappen gezet zijn.  
Ton Mulders vraagt wat het bestuur er van vindt om met een “blanco start” verder te 
gaan; daarmee bedoelt hij dat het huidige bestuur van de Dorpsraad opstapt. Ton zegt 
dat hij heel veel mensen in Kronenberg ontmoet en spreekt; er zijn wel 100 mensen 
die dit zeggen. We moeten samen bepalen wat het beste is. Tjeerd zegt dat we stapje 
voor stapje samen vooruit moeten. Als het huidige bestuur nu op zou stappen is de 
kans erg groot dat we over enkele maanden in dezelfde situatie zitten. Daar zit 
niemand op te wachten. 
Frans zegt dat het bestuur van de Dorpsraad bewust ervoor gekozen heeft nog géén 
Dorpsbijeenkomst te houden. De kans bestaat dat hierdoor de tegenstellingen juist 
aangewakkerd worden. Bovendien had de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) 
het bestuur geadviseerd te wachten. Het bestuur vindt dat er nú een dialoog moet 
plaatsvinden over de zaken waarover de meningen (sterk) verschillen.  
Ton heeft van mensen bij de gemeente gehoord dat er rake dingen worden gezegd 
over het bestuur van de Dorpsraad. De gemeente is zelfs geschoffeerd door de 
Dorpsraad. Frans zegt dat het bestuur deze signalen niet ontvangen heeft, 
integendeel. Het is juist dat de Dorpsraad (toen de werkgroep BLKE van de 
Dorpsraad, zie verder) in het verleden boos is geweest op de gemeente en dit duidelijk 
kenbaar heeft gemaakt. De Dorpsraad heeft nu een goed contact met de gemeente en 
er zijn regelmatig bijeenkomsten m.b.t. Toverland, Grandorse en de Kronenbergse 
bossen. De Dorpsraad neemt 4 keer per jaar ook deel aan het Dorpsradenoverleg. 
Frans vindt de vraag welke houding de Dorpsraad zou moeten hebben/innemen 
tegenover de gemeente een voorbeeld van een onderwerp voor de eerder genoemde 
dialoog. 
Ton zegt dat er heel veel onrust is. Olie en cement zijn nodig om de zaak weer 
gesmeerd te laten lopen. Het beste is als er nu verkiezingen komen; er staan 20 man 
klaar om zich in te zetten voor Kronenberg. Tjeerd en Frans herhalen dat ook het 
bestuur van de Dorpsraad een gedragen Platform wil voor Kronenberg, maar dat het 
proces stapje voor stapje moet gaan. Niet zomaar wat doen, dan blijven dezelfde 
obstakels bestaan. We moeten gaan voor een goede structuur en voor kwaliteit. 
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Ton vraagt of de Dorpsraad vindt dat ze gedragen wordt door de inwoners van 
Kronenberg.  Frans antwoordt met Nee, en dat vinden wij geen goede situatie. 
Gert-Jan Aerts vraagt naar de pamfletten die in augustus zijn rond gedeeld in 
Kronenberg. Frans zegt dat aan de huidige situatie een proces van anderhalf jaar 
vooraf gegaan is. In augustus 2022 zijn alle ambassadeurs opgestapt en meteen 
daarna ook 3 bestuursleden; de pamfletten zijn een week later rondgedeeld. Vanaf 
toen is het huidige bestuur in functie. Frans licht toe dat er een tweespalt dreigde te 
ontstaan in Kronenberg door de tegenstellingen die er bestonden tussen het 
toenmalige Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord  (BLKE, werkgroep 
van de Dorpsraad) en het bestuur en ambassadeurs van de Dorpsraad. Het BLKE is 
toendertijd benaderd door Esther Vullings (bestuurslid) en Jacky Relouw 
(ambassadeur) om mee te denken over een nieuwe structuur van de Dorpsraad. Als 
resultante hiervan is het BLKE opgeheven en zijn Gert-Jan, Tjeerd en Frans 
bestuurslid geworden naast de 3 reeds aanwezige bestuursleden. We zouden de 
dialoog aangaan en samen verder gaan. 
Als ondersteuning van de dialoog werd in samenspraak Richard Fieten van Synthese 
gevraagd te helpen. Helaas, in januari 2022, in de 2

e
 vergadering in aanwezigheid van 

Richard, werd door een van de ambassadeurs een verklaring voorgelezen met de 
boodschap dat ze geen heil meer zagen in samenwerken en er was eenzijdig besloten 
het integratietraject te stoppen. Ze wilden als “oude Dorpsraad” verder en de 
ontvlechting in gang zetten. De vraag hoe men dit voor zich zag, bleef onbeantwoord. 
Om toch tot een oplossing te komen werd in juni een mediation traject gestart, 
gefaciliteerd door de gemeente. De 6 bestuursleden gingen er proberen samen uit te 
komen. Na de eerste bijeenkomst van de mediation was afgesproken dat we voor 
aanvang van de volgende bijeenkomst met z'n allen een document zouden 
ondertekenen, zodat duidelijk werd dat we er met de aanwezige bestuursleden voor 
wilden gaan om tot een goed eindresultaat te komen. De twee bestuursleden van de 
“oude dorpsraad”, Ger Janssen en Maurice van der Leende, hadden gevraagd of er 
een derde bestuurslid/ambassadeur mocht mee komen i.v.m. de ziekte van Esther 
Vullings (bestuurslid). Dat was voor de nieuwe bestuursleden, Gert-Jan Janssen en 
Frans Houwen,  geen enkel probleem, sterker nog het werd toegejuicht om met 
meerdere mensen het traject in te gaan! Bij de tweede bijeenkomst kwam Frank 
Schuurmans (ambassadeur) mee en die wilde uitsluitend praten over ontvlechting, 
géén mediation. Hij heeft tijdens de bijeenkomst Ger en Maurice het hoofd omgepraat 
en gezegd dat ze niet aan de mediation moesten deelnemen, waardoor het gehele 
mediation traject in de prullenbak terecht is gekomen! Sindsdien weigeren alle oud-
bestuursleden en ambassadeurs om met het huidige bestuur te praten. 
Jacky zegt dat er veel mensen een aanvaring hebben gehad met Frans en dat er veel 
mensen bang zijn voor hem. Hij noemt een voorbeeld. Richard Fieten heeft behalve 
met alle (voormalige) bestuursleden en ambassadeurs ook een rondgang door 
Kronenberg gemaakt. Zijn conclusie/advies was dat het een onhaalbare kaart was om 
samen verder te gaan. 
Frans zegt dat we op een of andere manier zullen moeten omgaan met wat er gebeurd 
is. Hij vindt dat een professionele mediator hierbij nodig is. Ton zegt dat er gewoon 
gestemd moet worden en dat het dan afgelopen is met het gezeur. Tjeerd neemt als 
voorzitter het woord terug. 
Gert-Jan Aerts zegt dat hij aanwezig was op de vergadering op 2 februari in 1466. Hij 
vindt dat hij het verhaal van twee kanten moet horen, wie A zegt moet ook B zeggen. 
Gert-Jan vraagt of het huidige bestuur nog wél wil blijven praten om tot een oplossing 
te komen. Frans zegt dat Gert-Jan Janssen, Tjeerd en hij altijd met iedereen willen 
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praten; het zijn degenen die zijn opgestapt die niet met het huidige bestuur willen 
praten. 
Ton zegt dat de 130 personen van 5 januari en de 20 personen van 2 februari een 
goede afspiegeling zijn van de inwoners van Kronenberg. Loes vraagt aan het bestuur 
of zij dat ook zo ziet. Tjeerd en Frans antwoorden dat ze dit geen goede afspiegeling 
vinden. Op 5 januari zijn er zelfs mensen opgestapt omdat ze het niet eens waren met 
de gang van zaken. Bovendien waren er heel mensen niét aanwezig. Tjeerd neemt het 
woord weer terug. Hij herhaalt dat hij zich niet een uitspraak laat ontlokken over hoe 
het precies verder moet. Het proces zal stapje voor stapje moeten verlopen waarbij het 
bestuur van de Dorpsraad (mede) een coördinerende rol heeft. Frans voegt toe dat het 
bestuur niet onnodig wil vertragen. 
 

6. Ontwikkelingen bouwplan Aardsbroek 
Gert-Jan Janssen heeft navraag gedaan bij de gemeente over de situatie m.b.t. het 
bouwplan Aardsbroek. De woningen die momenteel door Mark van Lier worden 
gebouwd, zijn de laatste in de huidige fase. Er wordt wel nog een speeltuintje 
aangelegd (vermoedelijk eind 2023), maar de weg wordt niet verder doorgetrokken. De 
andere 24 geplande woningen van fase 1B worden niet gebouwd en fase 2 wordt niet 
uitgevoerd. 
Tot het jaar 2030 is daarmee voldaan aan de voorspelde huishoudensprognose van 35 
woningen; 23 in fase 1 in bouwplan Aardsbroek en 8 in D’n Appelbongerd. 
Er wordt kort gesproken over de grond van Jan van der Sterren die daar misschien zelf 
gaat bouwen. 

  

7. Stand van zaken dorpsplein (School) 
Er zijn offertes opgevraagd voor bomen voor op het dorpsplein bij de school. 
Aanvankelijk was het bestuur op zoek naar gratis bomen, maar dat ging te lang duren. 
Het bestuur vindt dat voor dit soort zaken geld mag worden uitgegeven. 
Ton zegt dat misschien Peter Timmermans (vader van Davy) hier iets kan betekenen. 
Er is geen nieuws over de verlichting op het dorpsplein. 
  

8. Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg 
Frans heeft dit onderwerp om twee redenen geagendeerd. Op de website van de 
Dorpsraad staat het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg vermeld. De 
financiële middelen in dit fonds zijn bedoeld om activiteiten in Kronenberg te 
stimuleren. Er zijn weliswaar criteria waaraan een aanvrager moet voldoen, maar 
Frans vindt deze te algemeen. Hij zou hier graag een keer een discussie over willen 
voeren. We zijn het er over eens dat dit onderwerp het beste kan wachten totdat er 
een nieuw Platform is in Kronenberg. 
De tweede rede om dit onderwerp te agenderen is het verzoek om veel bekendheid te 
geven aan het fonds. Het lijkt er sterk op dat slechts een beperkt aantal inwoners 
bekend is met het fonds. Zegt het voort. 
 

9. Dorpsradenoverleg gemeente Horst aan de Maas 16 januari 2023 
Tjeerd en Frans zijn op 16 januari aanwezig geweest bij het Dorpsradenoverleg. Voor 
dit overleg zijn alle Dorpsraden uit de gemeente en de gemeente zelf uitgenodigd. Er 
wordt van tevoren een agenda opgesteld. Van dit overleg worden geen notulen 
gemaakt; Frans heeft zelf aantekeningen gemaakt. 

 Heropening/Reactivering vliegbasis De Peel 
Michael Bouwmans van de gemeente sluit aan om de stand van zaken aan te geven 
en eventuele vragen te beantwoorden. De aanleiding voor de heropening van het 
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vliegveld is dat er te weinig geluidsruimte is bij de vliegbases Volkel en Leeuwarden. 
De procedure is gestart in 2019 en er zijn maar liefst 612 zienswijzen ingediend. In 
2022 is er een reactienota opgesteld door 13 omliggende gemeenten; Venray en 
Bakel vertegenwoordigen hierbij respectievelijk de Limburgse en Brabantse 
gemeenten. De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) van het ministerie 
van Defensie heeft burgemeester Palmen gevraagd deel te nemen aan het overleg. 
Palmen heeft hier positief op gereageerd. Er is een flinke bestuurlijke afvaardiging bij 
het overleg. Op 18 oktober 2022 zijn er testvluchten geweest en mensen konden 
reageren. Op 9 december is de gemeenteraad geïnformeerd. Dichtbij het vliegveld 
werd een enorme herrie ervaren, terwijl dat verder weg snel minder werd. In 2023 
begint het ministerie met een stikstofonderzoek. 
Er komt een Milieu Effecten Rapport. Misschien gaat er gevlogen worden en worden 
er minder huizen gebouwd. Meerdere alternatieven worden momenteel onderzocht. 
Er is nu geen streefdatum bekend. Het (normale) traject is aanvragen vergunning – 
vergunning verlenen – beroepen tot eventueel Raad van Staten. Dit traject gaat nog 
jaren duren. 
De gemeente heeft uitgesproken liever geen heropening te willen. Ze is zeer kritisch. 
Het verloop van dit proces kan gevolgd worden via de gemeenteraadsvergaderingen. 
Monique Peeters, tijdelijk contactpersoon voor de Dorpsraden bij de gemeente, zal 
de Dorpsraden informeren als dit onderwerp aan de orde is. 
Loes vraagt of de Dorpsraad Kronenberg zich met dit onderwerp moet bemoeien. 
Frans antwoordt dat de Dorpsraad zich er niet mee bemoeit, maar dat ze de 
inwoners van Kronenberg wil voorzien van deze informatie. Het is aan de inwoners 
van Kronenberg met welke onderwerpen de Dorpsraad / het nieuwe Platform zich 
moet bezighouden en met welke niet. 
De verslagen van de vergaderingen bij de gemeente Venray van 5 april en van 6 juli 
worden onder een apart kopje op de website geplaatst. 

 Perspectievennota en Herijking subsidiekader 
Lisa Ebers van de gemeente sluit aan om de stand van zaken toe te lichten. Er komt 
een herijking van het accommodatiebeleid. Het subsidiekader wordt volledig herzien. 
Er zijn dorpsdialogen geweest, waarbij inwoners en verenigingen betrokken waren. 
Het beleid updaten kost meer tijd dan verwacht. De dorpen zijn momenteel aan zet 
en daar wacht de gemeente op. In maart 2023 wordt de situatie voorgelegd aan de 
gemeenteraad die op basis hiervan uitgangspunten opstelt. Dan kan B&W aan de 
slag. De huidige planning om nieuw beleid te formuleren is eind 2023 / begin 2024, 
maar dat is ambitieus. 2024 wordt waarschijnlijk een overgangsjaar. 
De herijking is in 2019 stil gevallen, maar zaken lopen wel door. Er worden wél 
nieuwe initiatieven opgepakt, maar financiële details nu niet. Er wordt opgeroepen 
om met nieuwe initiatieven te komen. 
Jacky zegt dat het hier een brede discussie betreft waar ook de horeca bij betrokken 
is. 

 Kermis 2023 
De burgemeester heeft de organisatie van de kermis en grote evenementen in de 
dorpskern in zijn portefeuille. Bij de Dorpsraden is er algemene ontevredenheid over 
de gang van zaken. De gemeente heeft de organisatie uitbesteed aan het bedrijf 
Buro de Kermisgids in Alphen aan den Rijn. Onlangs heeft de vertegenwoordiger van 
Dorpsraad Hegelsom ingesproken bij een gemeenteraadsvergadering, mede namens 
Kronenberg. 
De vertegenwoordiger van Dorpsraad Sevenum adviseert om te blijven 
communiceren met André Vonk van Buro de Kermisgids. 

 Vervanger Michael Verheijen 
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Michael Verheijen was tot voor kort de contactpersoon voor de Dorpsraden bij de 
gemeente. Hij heeft de gemeente verlaten. Zijn opvolgster is Ruth Linders. 

 Wat verder ter tafel komt 
Het volgende Dorpsradenoverleg is op 24 april 2023. 

 

10. Facebookpagina Dorpsraad 
Rieky vindt dat de communicatie vanuit de Dorpsraad onvoldoende is; ze stelt voor 
een facebookpagina te openen. Het bestuur zegt dat de communicatie nu uitsluitend 
gebeurt via het Klökske en mondeling. Dat is te weinig. 
Angelo vraagt wat er is gebeurd met de bestaande facebookpagina van de Dorpsraad. 
Deze was op naam van Jacky en hij gebruikt deze nu voor Dorp Kronenberg. Jacky 
zegt dat hij graag bereid is berichten van de Dorpsraad te plaatsen. 
De Dorpsraad denkt er over na om een facebookpagina te starten, maar door 
tijdgebrek is het er nog niet van gekomen. Rieky en Frans zullen dit onderwerp 
binnenkort oppakken. 
 

11. Rondvraag 

 Frans vraagt of iemand weet wat de Dorpsraad in het verleden deed met Carnaval. 
Er is niemand aanwezig die dit weet. Frans zal contact opnemen met Esther Vullings. 

 Frans kreeg net voor de vergadering flinke kritiek van iemand omdat men zich op 
moet geven voor de Dorpsraadvergaderingen. Dit staat inderdaad in de uitnodiging 
en is bedoeld voldoende ruimte en voldoende stoelen te hebben. We spreken af 
voortaan deze zin weg te laten in de uitnodigingen. 
Er wordt in dit verband opgemerkt dat communicatie vanuit de Dorpsraad ook kan via 
het prikbordbord in de Torrekoel. Dat is een goed idee. 

 Cees Ebben, hoofd van de school, heeft in een email gemeld dat in het verleden 
Sinterklaas en Sint-Maarten door de Ouderraad georganiseerd werd. Omdat de 
Ouderraad geen stichting meer is, kan ze deze evenementen niet meer organiseren 
en hij wil deze daarom graag koppelen aan de Dorpsraad. De Dorpsraad staat hier 
positief tegenover en gaat hierover met Cees in gesprek. 

 Angelo informeert naar de situatie m.b.t. de Peelloop. De actuele situatie is niet 
bekend. Frans zal zorgen dat hij in de volgende vergadering deze informatie wel 
heeft. Hij zal Bas van de Lisdonk van de gemeente vragen of hij misschien een 
presentatie wil geven in Kronenberg over dit onderwerp. 

 Gert-Jan Aerts vraagt of hij voorrang mag hebben in de rondvraag; dan kan hij nog 
een half uurtje muziek maken met de fanfare. 
Gert-Jan zegt dat hij vanavond goed nieuws heeft gehoord. Toch vraagt hij nogmaals 
om een bevestiging dat het huidige bestuur bereid is te blijven praten om tot een 
oplossing te komen voor Kronenberg. Het bestuur reageert met een volmondig Ja. 

 Ton Mulders zegt dat hij veel bezorgde en betrokken mensen treft en spreekt. Hij 
zegt dat hij eerder in de vergadering namens anderen heeft gesproken, maar dat hij 
hoopt dat hij daar niet persoonlijk op aangekeken wordt. Rieky vraagt waarom hij 
daar op aangekeken zou worden; iedereen mag zijn mening zeggen. 
Frans vraagt wat Ton bedoelt met “namens anderen spreken”, wie zijn dat? Ton zegt 
dat hij de betreffende informatie van heel veel mensen heeft gehoord en dat hij niet 
hoeft uit te weiden wie die personen zijn. Frans is hier erg verbaasd over en vindt dat 
Ton aangesproken mag worden op wat hij gezegd heeft. Tjeerd stopt de discussie. 

 Sjaar Huijs zegt dat het huidige bestuur alle schuld bij andere mensen neerlegt. 
Zeker als er zo veel mensen tegelijk opstappen, moet ze de hand in eigen boezem 
steken! 
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Sjaar meldt verder zijn teleurstelling over het feit dat de Dorpsraad geen financiële 
bijdrage heeft geleverd aan het oorlogsmonument in Mariapeel. In 2021 heeft de 
betreffende werkgroep hiertoe een schriftelijk verzoek ingediend. Hier is echter nooit 
een reactie op gekomen. Tjeerd zegt dat hij in alle vergaderingen waar hij aanwezig 
was dit onderwerp nooit heeft gehoord. Hoe dan ook, de Dorpsraad heeft hierin niet 
goed gehandeld en hij biedt hiervoor zijn excuses aan namens het bestuur. Jacky 
zegt dat dit onderwerp toendertijd wel besproken is in een vergadering, maar dat het 
verhaal niet goed is overgekomen. 

 Tjeerd stelt voor om Cees Ebben uit te nodigen voor de volgende 
Dorpsraadvergadering om met hem in gesprek te gaan over de Ouderraad en de 
ontstane situatie. 

 

12. Nieuwe datum Dorpsraadvergadering 

De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 23 maart 2023 om 19.45 uur in 
de Torrekoel. 
N.B. tijdens de vergadering werd 16 maart afgesproken, maar dan is er geen ruimte 
beschikbaar in de Torrekoel. 
 

13. Sluiting 
Tjeerd bedankt iedereen nogmaals. 
 

 We stoppen met vergaderen om 21.30 uur. 
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Ingekomen stukken 
 

Datum Wie Onderwerp 
12 januari Piet Raedts Gebiedsverkenning zonnepark Evertsoord 

13 januari Programmateam In Horst aan Dialoogsessie IN! 
  de Maas 
16 januari Piet Selen Advertenties Dorpsraad in Klökske 
16 januari Groengroep Sevenum Oproep vrijwilligers 
17 januari Piet Selen Advertenties Dorpsraad in Klökske 
19 janauri Loes van den Eijnden Afstemmen m.b.t. notulen Dorpsraadvergadering  
  12 januari 
20 janauri Loes van den Eijnden Afstemmen m.b.t. notulen Dorpsraadvergadering  
  12 januari 
23 januari Synthese Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Horst a/d Maas 
24 januari VKKL Uitnodiging Oppe Koffie Zorginitiatieven en  
  Verzekeringen 
24 januari VKKL Nieuwsbrief 
31 januari Loes van den Eijnden Factuur Tom Vaessen m.b.t. Dorpsdialoog / Dorp  
  Kronenberg 
31 januari Loes van den Eijnden Bericht m.b.t. voormalige ambassadeurs van de  
  Dorpsraad 
2 februari Jacky Relouw Verzoek om onze visie m.b.t. nieuw Platform  
  Kronenberg op te schrijven 

2 februari Programmateam In Horst aan Dialoogsessie IN! 
  de Maas 
2 februai Team Cultuur, gemeente Horst Verplaatsen culturele netwerkbijeenkomst naar 29 
 aan de Maas maart 
6 februari Organisatie Griendtsveen Kermis Kermis in Griendtsveen en kermissen in Horst aan  
  de Maas 
7 februari Jacky Relouw Factuur Frank Laenen m.b.t. Dorpsdialoog / Dorp 
  Kronenberg 
8 februari Groengroep Oproep vrijwilligers 
10 februari Stichting Burgerkracht Limburg Nieuwsbrief 
14 februari Cees Ebben Sint-Maarten en Sinterklaas 
 
 

Uitgegane stukken 
 

Datum Wie Onderwerp 
 
17 januari Loes van den Eijnden Afstemmen m.b.t. notulen Dorpsraadvergadering  
 Jacky Relouw 12 januari 
17 januari Piet Selen Advertenties Dorpsraad in Klökske 
19 januari Loes van den Eijnden Afstemmen m.b.t. notulen Dorpsraadvergadering  
 Jacky Relouw 12 januari 
4 februari Loes van den Eijnden Visie Dorpsraad m.b.t. nieuw te vormen  
 Jacky Relouw Dorpsraad/platform 
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Visie Dorpsraad m.b.t. nieuw te vormen Dorpsraad/Platform 
 
Van: Secretariaat Dorpsraadkronenberg <secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl>  

Verzonden: zaterdag 4 februari 2023 10:22 

Aan: 'Jacky Relouw' <jacky_relouw@hotmail.com>; 'Eijnden Loes van den' <loesvdeijnden@gmail.com> 

CC: 'Gert-Jan Janssen' <gjjanssen69@gmail.com>; 'Tjeerd Hiddema' <tjeerd-truus@kpnmail.nl> 

Onderwerp: RE: Programma vanavond en vraag 

 
Dag Jacky en Loes, 

 
Er zijn heel veel manieren waarop een goede Dorpsraad/ platform opgezet kan zijn. Daar 
ken jij (Jacky) meer voorbeelden van dan wij. Wat het beste, meest geschikte platform is 
voor Kronenberg, is aan de inwoners. 

 
De doelstelling van het huidige bestuur van de Dorpsraad is ongewijzigd. We denken dat de 
nieuwe Dorpsraad/platform in ieder geval de volgende kenmerken moet hebben (volgorde 
arbitrair): 

 De Dorpsraad is er voor iedereen 

 De Dorpsraad vertegenwoordigt Kronenberg bij de gemeente en andere partijen; hierbij is 
het volkomen duidelijk wat haar rol is 

 Er is een duidelijke structuur waarbij iedereen weet wat de rechten en plichten zijn van de 
betrokkenen 

 Het is duidelijk wat van de Dorpsraad verwacht wordt 

 Er is een volwaardig bestuur, met een geschikte voorzitter 

 Alle mensen moeten zich thuis voelen bij de Dorpsraad en bij het bestuur 

 Iedereen kan zich vrij voelen om haar /zijn mening naar voren te brengen. 

 Het bestuur bepaalt niet, maar de inwoners. 

 Het is een platform waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over ieder gewenst 
onderwerp 

 
Om te komen tot een goede Dorpsraad is dialoog nodig. Hoe die het beste opgezet kan 
worden, moeten we nog uitzoeken. Door in gesprek te gaan met inwoners kunnen we ons 
goed laten informeren hoe de inwoners dit zien. Met z’n allen vorm geven aan een geschikte 
structuur, waarbij waarschijnlijk een “voortrekkersgroep” het meest efficiënt zal zijn. Niet 
iedereen is even sterk in de dialoog (discussie); het is zaak om toch de meningen van deze 
mensen op te halen en te gebruiken. 
Veel mensen in Kronenberg zijn erg betrokken bij hun dorp. Het doel moet zijn “eenheid in 
het dorp” en daar is in de huidige situatie een dialoog voor nodig. 
We moeten vanaf het begin voorkomen dat mensen niet deelnemen aan de dialoog omdat 
ze zich niet gehoord voelen. Er is een open dialoog nodig met volledige transparantie. 

 
Voor een goede dialoog zijn gesprekspartners nodig die met elkaar vorm willen geven aan 
een geschikte structuur. Hierbij moet men uiteraard open staan voor elkaars mening. 
In de huidige situatie zit er veel oud zeer bij sommigen. De dialoog moet zeker niet gaan 
over de “oude Dorpsraad”, maar over nu en de toekomst. Het kan niet zo zijn dat iemand op 
voorhand zegt: met die wil ik niet praten. Het dorp moét er uit komen. 
Iedereen, zonder uitzondering, is op voorhand welkom om aan de dialoog deel te nemen. 
We denken dat het verstandig is om in deze fase gebruik te maken van een professionele 
onafhankelijke persoon of instelling om het proces te begeleiden. Laten we het advies van 
een dergelijke persoon vanaf de beginfase meenemen in het proces. 
Binnen Kronenberg zit behoorlijk wat ervaring op het gebied van “vertegenwoordiging” en 
“iets gedaan krijgen”. Laten we de mensen met die ervaring er zeker ook bij betrekken. 
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Hoe het proces naar een goede en geschikte Dorpsraad/platform zal gaan verlopen is 
momenteel natuurlijk niet bekend. Op voorhand staan wij als huidig bestuur van de 
Dorpsraad open voor het gesprek en de dialoog. Met iedereen. 
Het huidige bestuur blijft in functie om het proces te begeleiden en te zorgen voor 
continuïteit. We willen er voor zorgen dat er een Dorpsraad/platform komt dat 
toekomstbestendig is en met de tijd mee evalueert. 
Een goede, transparante structuur is een voorwaarde voor succes. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Frans Houwen 
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 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Van: Jacky Relouw <jacky_relouw@hotmail.com>  

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 09:03 

Aan: secretariaat dorpsraad kronenberg <secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl> 

CC: Eijnden Loes van den <loesvdeijnden@gmail.com> 

Onderwerp: Programma vanavond en vraag 

 
Goedemorgen heren, 
 
Ter aanvulling op de vorige e-mail van Loes: ik stuur jullie in de bijlagen ter informatie 
de agenda van vanavond. In totaal zijn we uiteindelijk met 20 personen. Uiteraard geven 
we jullie een terugkoppeling na de bijeenkomst. 
Wel ook nog een vraag aan jullie: in de gesprekken die we met jullie hebben gehad 
geven jullie aan dat de Dorpsraad ook graag naar een nieuw platform voor het dorp zou 
willen. Zouden jullie eens op papier kunnen zetten hoe zo’n nieuw platform er naar jullie 
inzicht uit zou kunnen zien? Vanavond stellen wij deze vraag dus ook aan de aanwezigen 
en dan kunnen we daarna deze ideeën naast elkaar leggen en het dorp vragen wat het 
best passend is voor Kronenberg. 
 
Ik hoor graag wat jullie van dit voorstel vinden.   
 
-- 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacky Relouw 
T:  06 – 12 55 81 38 
E: jacky_relouw@hotmail.com 

 
 
 

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/
mailto:secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl
mailto:secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl
mailto:jacky_relouw@hotmail.com
mailto:secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl
mailto:loesvdeijnden@gmail.com
mailto:jacky_relouw@hotmail.com

