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Projecten en werkgroepen 

BLKE 

Ruim een jaar geleden zaten de initiatiefnemers van het 
Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) aan 
tafel bij de Dorpsraad. Uit de bijeenkomst die volgde ontstond BLKE. 
Na een voortvarende start zette corona ons werk even stil. Ondanks 
dat vonden wij, samen met een ambassadeur van de Dorpsraad, een 
weg om informatie te verzamelen en met organisaties, betrokken 
bedrijven, politiek, gemeenteraad en college van B&W in gesprek te 
gaan. Verslagen en een overzicht van de stand van zaken vindt u op 
de website van de Dorpsraad.  

Binnenkort starten we met een eigen facebook-pagina.  Wil jij als 
betrokkene bij Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & 
Evertsoord ook die informatie ontvangen én ben jij inwoner van 
Kronenberg of Evertsoord of deel je onze zorgen, laat dat ons dan 
weten. We sturen je dan per e-mail de informatie toe. Jouw gegevens 
plaatsen we dan op de mailinglijst.  
Stuur een bericht aan: leefbaarheidKE@gmail.com. Met het 
toesturen van je e-mailadres geef je toestemming voor het gebruik 
ervan om informatie over de voortgang van Leefbaarheid Kronenberg 
& Evertsoord toe te sturen. We hopen dat we elkaar weer snel 
kunnen ontmoeten!  

Door Marleen Wijnen en Frans Houwen                                                                   

 ‘Plekske van geluk’ Kronenberg 

In de nieuwsbrief van juni hebben we jullie gevraagd om te stem-
men op jullie ‘plekske van geluk’ voor Kronenberg. 22 inwoners van 
Kronenberg hebben de moeite genomen om hun stemmen te geven 
en op basis van deze stemmen kunnen we jullie mededelen dat met 
27% van de stemmen Driefkuilenloop ons ‘plekske van geluk’ is 
geworden. Hieronder vinden jullie de volledige stemmingsuitslag: 

 

Opening ‘Plekskes van geluk’: 
De werkgroep ‘plekskes van geluk’ is nu druk bezig met de 
voorbereidingen voor de opening van alle 25 plekskes van geluk  
in gemeente Horst aan de Maas op “world day of happiness”  
zondag 21 maart 2021.                                              

Door Esther Vullings 

 

 

Feestverlichting in de kern 

De oplettende inwoner van Kronenberg en Evertsoord heeft 
het misschien al gespot…. Sinds eind oktober sieren feestelijke 
lichtornamenten de kern van Kronenberg.                                                          
Een werkgroep binnen de Dorpsraad heeft in samenwerking 
met gemeente Horst aan de Maas en Dirkx Electronics 
lantaarnpaal verlichting ontworpen welke een feestelijk tintje 
geven in de donkere winterdagen. Dit heeft geresulteerd in 15 
licht ornamenten in de kern van Kronenberg. 

In het verlichtingsornament is een vertaling gemaakt van de 
diverse feestelijke dagen. Met een creatieve blik zou je een 
kraanvogel kunnen ontdekken, een kroon, een ster en een staf 
verwijzen naar “onze dorpsvogel” de Kroenekraan, Carnaval, 
ons dorp Kronenberg, de feestdagen kerst, oud- en nieuwjaar 
en St Nicolaas. 

De aankoop is gerealiseerd vanuit een aanvraag prioriteits-
gelden bij gemeente Horst aan de Maas.  Er zijn speciale 
aansluitingen gemaakt op de lantaarnpalen die het jaarlijks 
ophangen vergemakkelijken. Zo hopen we nog jaren plezier te 
hebben van deze feestelijke toevoeging in onze dorpskern in 
de donkere wintermaanden. SV Kronenberg is bereid 
opslagruimte beschikbaar te stellen en het jaarlijks ophangen 
en afhalen van de ornamenten voor hun rekening te nemen.   
Ook hier geldt: van, ….voor…… en door…. ons dorp! 

                                                                           Door Kitty Philipsen 
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In maart 2020 werd ik door een lid van de Dorpsraad 
uitgenodigd om eens een keer een dorpsraad vergadering bij 
te wonen. Dit is goed bevallen. Een diversiteit aan 
onderwerpen, thema’s stond op de agenda.  Sommige thema’s 
verbreden je kennis m.b.t. gang van zaken rond openbaar 
bestuur en samenwerking met de gemeente, sommige 
agendapunten liggen dicht bij mijn interesse of affiniteit. 
  Ik ben er van mening dat een goede gemeenschap tijd, inzet 
en aandacht vraagt. Hier wil ik graag mijn steentje aan bij 
dragen. Als je een stem hebt, gebruik die dan ook.                                                                              
De dorpsraad biedt daarin een laagdrempelige instap, 
tenminste zo heb ik dit ervaren. Wat ik leuk zou vinden is dat 
dit stukje ook jou prikkelt en nieuwsgierig maakt…...  
kom dan gerust eens lang bij dorpsraad vergadering.  
 
Groetjes, Kitty Philipsen 

 

  

 

Corona beheerst op dit moment ook het leven in Kronenberg, daar kan niemand om heen. Wie had zich een jaar geleden kunnen 
voorstellen dat de mensheid zo geraakt zou worden door deze “enge” ziekte. Ons sociale leven is ingeklapt, je kunt niet naar de 
vereniging of naar de Kompeniej en bezoek van of aan familie en/of vrienden is (bijna) niet mogelijk.  
Allemaal beperkingen om het virus eronder te krijgen, begrijpelijk maar niet leuk. 

Is het dan in deze tijd allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet want Corona heeft er (mede) voor gezorgd dat in ons dorp het, 
vroeger zo gewone, “naoberschap” is teruggekeerd en vele vrijwilligers bieden hulp waar en wanneer nodig.  
Soms heb je tegenslag nodig om iets moois te laten ontstaan. Hopelijk kunnen we Kerst en Oud & Nieuw toch op een prettige 
manier met elkaar vieren al zal het natuurlijk anders zijn dan we gewend zijn. Het zij zo. Dus ondanks alle beperkingen wenst de 
dorpsraad iedereen in Kronenberg heel fijne kerstdagen en een gelukkig maar vooral GEZOND 2021.  
Door alle huidige beperkingen zal de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in de Torrekoel niet doorgaan.  

 

De dorpsraad wenst u prettige feestdagen! 

Even voorstellen…. 

Woningbouw Kronenberg 

Verheugd kunnen we jullie melden dat het bestemmingsplan voor woningbouw in Kronenberg is goedgekeurd door de 
gemeenteraad op dinsdag 10 november 2020. In twee fases worden in Kronenberg 31 woningen gebouwd, waarvan 11 
huurwoningen en 4 CPO woningen. Op dit moment worden de woningen ontworpen en voor kerst zullen de twee lokale  
aannemers gaan starten met interesse peiling om in januari 2021 de verkoop van de woningen op te starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep “wonen in KB” bestaat uit Paul Janssen, Esther Vullings vanuit de dorpsraad en Fenna Pouwels, Lian Hoeymakers, 
Pim Wijnhoven en Job van der Sterren.  Heb je eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact via 
secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl.                                                                                                                             Door Esther Vullings 
 
 

De Gemeente is bezig met de 
civieltechnische uitwerking 
van het bestemmingsplan en 
in het nieuwe jaar wordt 
gestart met het bouwrijp 
maken van de bouwpercelen. 
 

Mag ik me even voorstellen als bestuurslid van de dorpsraad 
in Kronenberg. Na eerst samengewoond te hebben op de Beuk 
zijn we in 2011 verhuist naar Den Spittheuvel.  
Inmiddels ben ik al 10 jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw 
Anouk. Sommige mensen zullen mij vast wel eens gezien 
hebben in de Torrekoel met carnaval of met de welbekende 
Dorpsbarbeque in september.  
Ik ben werkzaam bij Mercedes-Benz in Venlo. Naast mijn 
functie als werkplaats chef lijkt het mij een leuke uitdaging  
om samen met jullie dorpsgenoten zorg te dragen voor een 
veilige en mooie woonomgeving. Voel je thuis in ons mooie 
Kronenberg!  Mocht iemand vragen of suggesties hebben, 
spreek me rustig aan of kom eens gezellig kijken tijdens een 
van onze maandelijkse vergaderingen. 
 
Groetjes, Maurice van der Leeden. 

 

 

 

Ik ben Kitty Philipsen (van 
origine ‘n, Zerums megje)  
en woon alweer 27 jaar met 
veel plezier in Kronenberg.  
Ik werk fulltime in de 
Jeugdzorg als coördinerend 
begeleider. 

Mijn naam is Maurice van der 
Leeden ben 43 jaar.  
Ik ben geboren en opgegroeid 
in midden limburg.  
Mijn roots liggen op de 
Heibloem maar woon sinds 
2007 op de Kronenberg. 
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