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Dorpsraadvergadering
Dinsdag 19 mei 2020
digitaal
19.30 uur – 20.30 uur
Esther
Jony
Ger, Kitty,

Agenda:
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen / vaststelling agenda
- Sierverlichting Lantaarnpaal

2.

Mededelingen / ingekomen / verzonden stukken

3.

Notulen 18 februari 2020

4.
Werkgroep Wonen – nieuwe ontwikkelingen (Esther)
Vorige week dinsdag zijn Esther en Paul bij Stefan Jansen geweest. Hij heeft een nieuw plan
gemaakt voor de grond bij het trapveldje bij den Bunder. Dit nieuwe plan ligt al bij de
gemeente maar is nog niet goedgekeurd. Begin juni is er bij de gemeente hierover weer een
vergadering waar het bestemmingsplan ook besproken zal worden. Stefan wil de grond van
de gemeente kopen. Het zou gaan om zowel huur als koopwoningen maar er is wel een
andere indeling gemaakt dan de indeling in het originele plan. Er is alleen geen trapveldje
meer ingetekend, de vraag is hoe groot de behoefte hieraan is. Stefan heeft aangegeven dat
binnen het nieuwe plan zeker nog mogelijkheid is dat Mark van Lier ook meedoet binnen het
project. Stefan hoopt als alles goed gaat, dit jaar nog te kunnen beginnen met bouwen.
Mark van Lier is nog niet op de hoogte van deze plannen. Groep wonen is van mening dat
deze bal niet bij ons ligt maar zullen dit zeker wel aankaarten bij de gemeente. We vinden
het wel van belang dat het plan met beide partijen besproken wordt voor wij het bijvoorbeeld
in de nieuwsbrief verspreiden.
Paul heeft ook nog met Rudy Tegels gesproken over wonen in Kronenberg en de mail
(reactie van Bart) is doorgestuurd naar Rudy.
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5.
Werkgroep leefbaarheid – overleg gemeente HadM over herplanting bomen (Jacky)
5 maart in Torrekoel bijeenkomst geweest over leefbaarheid (notulen zijn eerder
doorgestuurd).
Huidige stand van zaken:
Horizonvervuiling: gericht op mogelijke komst KPN mast aan achterkant Montair. Ben
Donders was hiervoor de kartrekker. Reactie van gemeente hierop was dat KPN een
buurtdialoog moest organiseren. KPN heeft hier niet meer op gereageerd. Zolang er geen
reactie komt van KPN verleend de gemeente geen vergunning.
Verkeersoverlast: nu nog vooral aan het inventariseren wat er eigenlijk allemaal speelt.
Peelstraat en Blaktdijk kwamen ter spraken als ook de driekooienweg in Evertsoord. Het
gaat hierbij om grote drukte en onveilige situaties.
Toverland en grandorse: Hierbij gaat het vooral om regelgeving. Ze zijn het gesprek
aangegaan met Toverland. Richten zich voornamelijk op het monitoren; wanneer komen
vergunningsaanvragen binnen en wat mogen wij er dan van vinden. Daarnaast is de groep
ook met provincie in gesprek over regelgeving rondom vuurwerk bij Toverland.
Bossen: Er is flink gekapt in verband met eventing route van grandorse. Hier was vooraf zeer
weinig over bekend. Naar aanleiding hiervan contact gehad met gemeente. Gemeente geeft
ook aan steken te hebben laten vallen met betrekking tot de communicatie naar inwoners
Kronenberg. Esther heeft ook contact gehad met gemeente vanuit Knopenlopen. De
gemeente heeft wel het plan om te gaan compenseren in Kronenberg.
De plannen voor compensatie betrekt zich nu op het aanplanten van verschillende stukken
grond in het gebied rondom de Kronenbergse bossen richting America. Het gaat hierbij om
verschillende stukken grond die je ziet als men met de rug tegen de Kronenbergse bossen
staat bij Grandorse met het gezicht naar America. Echter een groot deel van deze grond is
nog niet van de gemeente dus hierover moeten ze nog in gesprek.
Bas van Lisdonk is contactpersoon en geeft ook aan dat organisatie fouten heeft gemaakt
maar zegt dat dit ook weer munitie geeft om dingen voor elkaar te krijgen. Mochten er
wensen zijn vanuit Kronenberg kan dit aangegeven worden omdat er nu redelijk veel
mogelijk is. Er komen ook poorten aan de rand van het bosgebied, de gemeente vraagt
Kronenberg mee te denken over de naam die op de poorten moet komen te staan. Eventueel
deze vraag in nieuwsbrief opnemen en ook via facebook en website verspreiden zodat
mensen hierop kunnen reageren.
Gemeente schrijft een stukje hierover voor in nieuwsbrief. Vanuit werkgroep leefbaarheid ook
een stukje voor in nieuwsbrief.
6.
Werkgroep communicatie - Thema’s nieuwsbrief juni 2020
Facebook bericht over poorten bij grandorse (vraag naar naam). Eventueel ook persbericht.
Thema’s nieuwsbrief:
- Leefbaarheid bossen (oproep voor naam voor de poorten)
- Gemeente over bossen
- Wonen
- Plekskes van geluk
- Op zoek naar nieuwe bestuursleden (Harry en Esther werken hiervoor nog een idee
uit, zie punt 8)
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- Eventueel kort stukje over zendmast
7.
Plekskes van Geluk besluit over donatie van €250 (n.a.v. brief gemeente HadM)
Meerderheid stemt in met donatie van 250 euro, de aanvraag is dus goedgekeurd. Voor 500
euro zou er een plekje geadopteerd kunnen worden door de dorpsraad. Dit willen we
eventueel later nog bespreken. Voor nu houden we het dus op 250 euro.
8.
Nieuwe bestuursleden en vacature voorzitter/voorzitster dorpsraad
Eventueel een aantal personen uit leefbaarheids werkgroep. Er zit nog veel energie. Ze
geven ook aan dat ze ook wat dingen willen borgen als ze straks wat dingen op orde hebben
gekregen zodat het dan ook wel gewaarborgd blijft. Jacky doet navraag of daar mensen bij
zitten die willen aansluiten bij de dorpsraad.
Ideeën om anderen kennis te laten maken met dorpsraad: Meet en greet met de dorpsraad.
Mensen uitnodigen om een keer te komen kijken en meepraten. Eventueel voucher van
dorpsraad bij nieuwsbrief om mensen uit te nodigen voor koffie en vlaai. Niet combineren
met vergadering maar meer eens gezellig bijkletsen. Harry en Esther maken een opzetje.
9.
Inzet prioriteitsgelden 2020
Mail van Esther over ideeën. Een gedeelte van prioriteitsgelden reserveren voor een avond
in het jaar om dan geld te verdelen (bepaald bedrag). Ook apart iets voor initiatieven die niet
een heel jaar kunnen wachten tot die ene avond in het jaar. SLK en prioriteitsgelden mogen
benut worden want daarvoor krijgen we het ook, we willen graag dat die goed besteed wordt
in Kronenberg.
10. SLK (fonds voor Stimulering van de Leefbaarheid in Kronenberg)
Het bestaan van het SLK is niet alom bekend naar ons idee dus misschien is het een idee
om dit wat breder bekend te maken. Eventueel ook een verschil maken in kleinere bedragen
en hogere bedragen. Bij de hogere bedragen moet dan echt een idee gepresenteerd
worden. Dit gaan we opnemen in latere nieuwsbrief zodat we het goed kunnen uitwerken en
goed onder de aandacht kunnen brengen.
11. Kunstwerken bij entree Kronenberg (Esther) → foto’s op pagina 2
Voorbeeld op foto is wat nu bij de plaggenhouwers de entree is. Dit eventueel combineren
met werkgroep verkeersveiligheid en blauwdruk Kronenberg. Kunstwerken voor entree is niet
iets wat al echt benoemd staat in de blauwdruk. Eventueel later ook een oproep in
nieuwsbrief met oproep om hierover mee te denken.
12. Lantaarnpaal verlichting
Het gaat hier om sierverlichting met feestdagen. Eerst moeten we uitkiezen welke
lantaarnpalen we dan willen laten prepareren om de verlichting er aan te kunnen hangen. Dit
brengt natuurlijk kosten met zich mee dus we moeten bedenken van welk budget we dit dan
gaan betalen? Als lantaarnpalen zijn geprepareerd moeten we ook nog bedenken wat we er
dan precies aan willen hebben hangen. Esther gaat er bij Dennis Oirbans (van eetwinkel
BeBo) nog een keer achteraan om te achterhalen hoe ze dit in Sevenum gedaan hebben.

Toevoeging van Harry:
Dat heb ik uit een mailtje over de afspraken met Robert Kersten van de gemeente:
Verder is gesproken over de mogelijkheid om aansluitingen te maken voor een eventuele
kerstverlichting. Dit is een relatief eenvoudige ingreep die altijd kan gebeuren. Dit hoeft
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dus niet meteen uitgevoerd te worden en dit heeft ook geen prijsvoordeel. De kosten zijn
hiervoor op ongeveer 168 euro per punt vastgesteld.
13.

Vergaderschema (sorry eigenlijk was morgenavond de vergadering)
a. Op woensdag : 20 mei, 8 juli (zodat vergadering buiten
vakantie periode valt), 16 september, 18 november
b. Op dinsdag : 16 juni, 18 augustus, 20 oktober, 15 december
Rondvraag

14.
15.

Sluiting

Esther regelt een bloemetje voor Ger.

Ingekomen:
Verzonden:
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Bv. oproep plaatsen in nieuwsbrief om ideeén tot verfraaiing van de inkom aan te dragen?

