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Notulen  
 
 
Waarvoor : Dorpsraadvergadering 
Wanneer : Dinsdag 16 juni 2020 
Waar : Torrekoel 
Aanvang : 19.30 uur  
Voorzitter : Esther 
Secretaris : Ger 
Gasten : Frans Houwen, Maurice van der Leeden 
Aanwezig : Esther, Jony, Jacky, Kitty, Harry, Paul, Ger 
Afmeldingen : Lars en Marco 

 
 

Agenda: 
 
Allereerst een woord van welkom aan ons aspirant-lid Maurice van de Leeden. Hij stelt zich 
aan ons voor wil graag met ons mee werken aan de leefbaarheid in Kronenberg. Welkom. 
 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen / vaststelling agenda 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 

2. Mededelingen / ingekomen / verzonden stukken  
Esther en Kitty bekijken of we iets kunnen doen met een het project “Onze Buurt”. 
Onze Buurt heeft in 2020 € 60.000 in kas voor actieve Limburgers die iets moois willen 
voor hun omgeving. B.v. een wandelpad inrichten dat ook geschikt is voor minder 
validen met als voorbeelden het Joepiepedje en “In den Oeze” in Sevenum. Evt. kan 
KnopenLopen hierbij helpen. Jacky zal ook een kort stukje over dit project op de site 
zetten zodat ook andere inwoners van Kronenberg aanspraak kunnen maken op de 
subsidie.  
 

3. Notulen 18 mei 2020 
De notulen van de vorige (digitale) vergadering gehouden op 18 mei worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd. Dank aan Jony. 
 

4. Werkgroep Leefbaarheid  
Frans Houwen doet verslag van de stand van zaken van elke werkgroep. In het kort: 
 
“Kronenbergse Bossen” is erg actief aan de slag gegaan met de gemeente en heeft al 
duidelijk resultaat geboekt. Men is nu bezig om samen de details in te vullen m.b.t. 
herplanting van bomen in onze eigen bosomgeving. Daarnaast heeft men een lijst met 
vragen richting gemeente gestuurd. 
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“Overlast Grandorse / Toverland” is druk bezig om met beide organisaties in gesprek te 
komen over het verminderen van de overlast die in Kronenberg wordt ervaren.  
 
“5G Zendmast”, het balletje ligt bij KPN die “de buurt” moeten informeren m.b.t. hun 
plannen. Zolang dit niet gebeurt zal er geen mast komen. Voorstel Maurice: laat de 
mast neerzetten bij de SV, tegen vergoeding. Frans heeft hier vanuit het verleden al 
positieve ervaring mee in zijn vroegere woonplaats. Dit idee zal echter eerst met de 
SV, de KJEM en de directe omwonenden moeten worden besproken alvorens dit idee 
bij KPN en/of gemeente neer te leggen. 
 
“Horizonvervuiling” (o.a. windmolens langs de Middenpeelweg) wordt i.s.m. Evertsoord 
(Overlegplatform) opgepakt. 
 
Er wordt gewerkt aan een informatieavond voor alle werkgroepleden zodat deze 
allemaal tegelijk bijgepraat kunnen worden over de lopende zaken. Het hangt af van de 
Corona beperkingen waar en wanneer deze bijenkomst wordt gehouden. 
 
Voor verdere details verwijs ik graag naar de notulen van de diverse werkgroepen. 
 

5. Werkgroep Wonen 
De gemeente gaat niet in op het nieuwe plan van Stefan, hun eigen plan ligt nu 
gedurende 6 weken ter inzage. De reden is dat de gemeente niet wil dat een partij de 
totale zeggenschap over het plan gaat krijgen, men wil hier zelf de regie houden. Als 
alles goed verloopt komt het plan in Sept/Okt in de Raad. De nieuwe werkgroep, 
bemand door Esther, Paul, Jop, Pim en Fenna, plannen een informatieavond op 17 
september, info via nieuwsbrief, Klökske, Facebook etc. Er wordt ook een e-mail 
gestuurd naar de geïnteresseerden van de vorige bijeenkomst in 2018 
 

6. Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief is klaar en wordt na enige kleine correcties goedgekeurd. 
 

7. Plekskes van Geluk  
De genomineerde Pleskes van Geluk staan in de nieuwsbrief en de inwoners van 
Kronenberg worden opgeroepen hun stem uit te brengen via een mailtje naar het 
secretariaat van de dorpsraad. De winnaar zal aan de werkgroep, werkend onder de 
vlag van Landschap Horst aan de Maas, worden voorgedragen als het 
“Kroeënenbergse Plekske van Geluk”. 
 

8. Kerstverlichting 
Harry en Esther zijn in gesprek over een ontwerp voor de nieuwe kerstverlichting. Het 
1e concept kan ons niet echt bekoren maar dat komt goed. Nu is het zaak dat we de 
aansluitingen op de diverse lichtmasten gemaakt krijgen. De gemeente vraagt erg veel 
geld voor dit karwei, er is een bedrijf dat dit beduidend goedkoper kan doen. Harry 
neemt dit verder op met de gemeente. 
 
Verder hebben Esther en Harry contact met Erik van der Hulst die is gevraagd om iets 
te ontwerpen voor onze verfraaien van onze (dorps)inkompunten. Wordt vervolgd. 
 

9. Rondvraag 
Maurice vraagt of de dorpsraad zich bezig houdt met het onderhoud van de beek door 
Steijvershorst. Di tis niet het geval en hij wordt verwezen naar de gemeente. 
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Maurice vraagt of het bord van de SV bij de Kerk niet kan worden vervangen door een 
digitale zuil. Dit idee is al eerder in de dorpsraad onderzocht maar is erg duur en 
bewerkelijk om dit actueel te houden. Omdat iedereen tegenwoordig internet heeft op 
zijn of haar mobiele telefoon kan de meest actuele informatie m.b.t. Kronenberg en 
omgeving veel beter hiermee worden opgezocht als daar behoefte aan is. 
 
De SV wordt evenwel gevraagd het (overbodige) bord te verwijderen. 
 
Maurice vraagt of wij ons inzetten voor uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor 
elektrische auto’s i.v.m. veranderingen mobiliteit. Dit ligt meer op het terrein van de 
Stichting EnergieKronenberg maar wij zullen toch bij de gemeente navragen of hier 
bestaand (of nieuw te verwachten) beleid in is. De dorpsraad speelt hier echter (nog) 
geen actieve rol in. 
 
Paul en Harry zijn bezig met het organiseren van een  bijeenkomst met verenigingen in 
het najaar. Hierin kunnen de verenigingen en de dorpsraad overleggen over allerlei 
zaken waar men in Kronenberg tegen aanloopt. Thema's nader te bepalen in overleg 
met verenigingen. 
 
Ger bedankt de leden van de dorpsraad voor de attentie en het medeleven tijdens zijn 
periode van afwezigheid. 
 

10. Vergaderschema 
Zoals de vorige keer afgesproken zal de dorpsraadvergadering “om en om” op dinsdag 
en woensdagavond worden gehouden. Dit betekent dat de eerstvolgende vergadering 
gepland staat op woensdag 8 juli, aanvang 19.30 uur in de Torrekoel. 
 
Schema voor de rest van 2020: 
  
Op woensdag : 16 september, 18 november       
Op dinsdag : 18 augustus, 20 oktober, 15 december 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en bedankt de aanwezigen voor hun 
inbreng. 


