Dorpsraadvergadering 10 december 2014
Aanwezig:

Piet Selen, Lilian Appeldoorn, Rick Thijssen, Piet Kurvers, Erik Bovee, Ger
Janssen, Frank Schuurmans, Mark van Lier, Jan Philipsen

De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
n.v.t.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

Ingekomen;
Uitnodiging deelname onderzoek 'senioren' Rabobank Horst Venray
Afvaardiging (circa 5 mensen) van de dorpsraad wordt uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Toverland. Als er vragen
gesteld worden, dan dit graag voor 14 november a.s. doorgeven. Dan
kunnen zij de beantwoording meenemen in de presentatie. Lijst met vragen
sturen naar; M.farla@horstaandemaas.nl
Uitnodiging voor de informatieavond van Equestrian Centre de Peelbergen
op 27 oktober a.s. Piet Selen is aanwezig geweest. De avond werd druk
bezocht.
Uitnodiging wandeling Nacht van de Nacht 2014
Overzicht van de openbare bijeenkomsten van de raad
Voortzetting 'Pilot Wensbus': nieuwe inschrijving mogelijk voor 3 andere
dorpen.
Sportdorp Sevenum e.o. bijeenkomst op 26 november om 19.30 uur in de
kantine van Sparta Sevenum.
Dorpsgesprek met een delegatie van het college van B&W (nieuwe opzet)
Dorpsradenoverleg 17 november a.s., uitnodiging en vergaderstukken
Gemeentelijke bijdrage van € 1.500 euro voor het DOP III
Algemene Ledenvergadering VKKL 22 november 2014
Activiteitenplan VKKL 2015
Werkdag Groengroep
wij (of een andere vereniging / organisatie in Kronenberg) interesse in het
overnemen van de ‘planken’ borden?
Een overzicht van de openbare raadsvergaderingen t/m medio december.
Afscheid Ben van Essen bij Provincie Limburg 11 december
Nieuwsbrief regionale structuurvisie Wonen - november 2014
Kroevert diverse informatie voortgang schoolplein
Uitnodiging wethouder Vostermans inzake Woningbouw. Er wordt heel erg
gezocht naar alternatieven. Minder langdurige bouw, tijdelijke units e.d.
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Hallo, heeft de dorpsraad verzocht om geïnformeerd te blijven als de
uitkomst DOP III binnen is. Ger Janssen zal dit in de gaten houden en bekijken
of er voor deze vorm van communicatie wordt gekozen.
Er is een vraag binnengekomen van ouders van fietsende leerlingen op het
voortgezet onderwijs met de melding dat de Snipweg erg donker is. Of er
een mogelijkheid is om verlichting te plaatsen. Ger Janssen zal hierop
reageren.

3. Notulen vergadering 8 oktober 2014
Notulen;

Punt 5/Inrichting speelplaats/dorpsplein; Tweede alinea; Diverse DR leden
hebben grote moeite met de kwaliteit van fase I na uitvoering en na uitvoerig
overleg wordt besloten… Dit moet zijn; De dorpsraad vraagt aandacht voor
een kwalitatief goede uitvoering van fase I en na overleg wordt besloten…
Punt 5/Inrichting speelplaats/dorpsplein; Laatste zin; De naam Erik moet worden
vervangen door Frank.
Punt 4/Bouwen en wonen ; Er komt mogelijk een nieuwe projectbegeleider
(Hegelsom). Dit wordt; Er komt mogelijk een nieuwe projectadviseur.
Punt 6/Nieuws van het greenteam; Voor der est... Dit moet zijn; Voor de rest…

Naar aanleiding van;
Hof van Kronenberg heeft de dorpsraad uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Ze worden van harte uitgenodigd op de
nieuwjaarsreceptie.
Punt 5/ inrichting speelplaats/dorpsplein; De dorpsraad heeft met de uitvoering
van fase I ingestemd.

4. Bouwen en wonen
Mark van Lier; Maandag a.s. is er weer een bespreking. Ondertussen zijn er
grondboringen op de percelen gedaan. Gemeente geeft aan dat als er veel
puin zit, dat gemeente zorg draagt voor een oplossing. Uitkomst van de
boringen; Er zit vrij veel puin en weinig gele zand. De gele zand zit erg diep
(ongeveer 3 meter). Er is contact met de gemeente om het probleem op te
lossen.
Men is bij Marwin Dekkers geweest; Hij zal een concept maken voor een
bouwbord. Het zou mooi zijn als dit voor kerst in Klökske of Hallo
gecommuniceerd kan worden. De 3 gegadigden zijn erg positief en
gemotiveerd om het plan tot uitvoer te brengen. Het bestemmingsplan krijgt
pas vorm als concreet wordt hoeveel woningen en op welke manier gebouwd
gaat worden.
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5. Inrichting speelplaats / school-dorpsplein

Lilian Appeldoorn; Mark van Lier heeft de bouwtekening van de Multi
functionele arena gemaakt. Materiaalkeuze is ook besproken met Frank
Schuurmans. Het uitzetten van de arena gebeurt door een aannemer. De
buitenkant van de arena wordt gemetseld in dezelfde steen als het
schoolgebouw. Het metselwerk word uitgevoerd door vakmensen. De
metselaars hebben aangegeven januari 2015 te kunnen beginnen. Hier wordt
de planning op aangepast. De zitvlakken van de arena worden gestort in een
geheel van beton, gewapend met ijzer. In de beton wordt van tevoren een
blauwe kleur toegevoegd om de arena een speelser karakter te geven.
Ondertussen is gestart met een onderdeel van fase I. Het vlak onder de grote
boom aan de Meerweg/Simonsstraat is voorzien van anti worteldoek en
houtsnippers. Hierop zijn boomstammen op een speelse manier verwerkt. Vlak
bij de ingang van school is in het vak onder de boom een wilgenhut
gecreëerd. Een tweede wilgenhut volgt.
Ondertussen is er een toekenning van het coöperatiefonds van de Rabobank.
Uitreiking is morgenavond donderdag 11 december. Het bedrag is nog
onbekend. Ook is een heel mooi bedrag mogen ontvangen van de
carnavalsvereniging van Kronenberg voor dit project.
Tijdens het presenteren van de maquette op school heeft Ron Janssen van de
groengroep aangegeven mee te willen denken over het ‘groen’ op en rond
het school/dorpsplein. Deze ideeën zijn naar alle dorpsraadleden gemaild.
Graag jullie mening hierover, met name de aanplant van de 3 bomen als
verdere omlijsting van het plein. Nicolette Seuren (directeur basisschool De
Kroevert) heeft positief hierop gereageerd en vind het een mooi plan. Er zal
binnenkort een rondje Kronenberg gemaakt worden met de groengroep en
een afvaardiging van de dorpsraad. Deze afspraak stond al. Er hoeft alleen nog
maar een datum geprikt te worden. Dan zullen ook de plannen rondom het
school/dorpsplein besproken worden. De dorpsraad geeft ook aan om het plan
van Mariëlle Kok bekijken. Erik Bovee zal zich hier in verdiepen.

6. Greenteam

Jan Philipsen; De Bunder is opgeknapt. Oude planten zijn eruit en nieuwe zijn
geplant. Er zijn verder geen plannen om ergens planten te gaan vervangen. Bij
de Jeu de Boules baan zijn (dode) taxushaagjes vervangen door beukenhaag.
Bij de fontein zijn ook nog wat planten aangevuld. In de Wilg ook nog wat
vernieuwing. De vraag wordt gesteld om voor leden van het greenteam een
werk/regenjas aan te schaffen. Ze hebben al enkele malen in de regen
gewerkt. Dit is akkoord. Er moet ook nog wat materieel aangeschaft worden
zoals een schoffels e.d.

Dorpsraadvergadering 10 december 2014

Pagina 3

7. Overleg met Toverland 20-11-2014
Ger Janssen; Samen met overlegplatform Evertsoord, dorpsraad Sevenum en
dorpsraad America heeft een afvaardiging van de dorpsraad van Kronenberg
deelgenomen aan het overleg. Hierbij werd door Toverland uitleg gegeven
over hun toekomstplannen, wat hun kracht is. Voor de komende 10 jaar zijn er
behoorlijke
uitbreidingsplannen
waaronder
een
hotel,
uitbreiding
parkeerplaatsen, andere ingang, gigantische achtbaan. De gemeente heeft
de bestemmingsplannen uitgelegd. Het aantal avondopenstellingen van
Toverland zijn er op dit moment 8, maar ze willen meer avondopenstellingen.
Vanuit de dorpsraad is aangegeven om rekening te houden met
geluidsoverlast voor omwonenden. Er zijn klachten hierover bij de dorpsraad
binnengekomen. Toverland heeft aangegeven om deze mensen contact op te
laten nemen voor overleg. Deze opmerkingen worden door Toverland serieus
genomen. Dit is ook teruggecommuniceerd naar de betreffende
omwonenden.

8. Sportdorp Sevenum (26 – 11 – 2014)

Sparta heeft het initiatief genomen om subsidie aan te vragen voor sportdorp
Sevenum; meer bewegen voor inwoners van Sevenum en omliggende dorpen.
Vooral om de niet bewegende inwoners aan het bewegen te krijgen in welke
vorm dan ook. Het streven is om overdag meer gebruik te laten maken van het
sportcomplex. Aansluiting zoeken bij andere sportverenigingen, zodat ook zij
activiteiten aan kunnen bieden. Het moet een 3 kernen gedragen verhaal
worden, waarbij alle kernen er profijt van hebben. Op 6 of 7 januari is er weer
een info avond voor alle verenigingen van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
om mensen te vinden om aan te sluiten, eventueel ook aanvulling van de
werkgroep. Dorpsraad Kronenberg is bij deze geïnformeerd en vind het een
goed initiatief. Initiatief ligt echter bij de werkgroep. Er wordt benadrukt om ook
de andere dorpen erbij te betrekken en er niet alleen een Sparta verhaal van te
maken.

9. DOP – III enquête
Erik Bovee; Er zijn ongeveer 100 ingevulde enquêtes binnen op dit moment. Er is
weinig interesse onder jongeren. Het gros van de inwoners die de enquête
hebben ingevuld, is boven de 45 jaar. De termijn om enquêtes in te laten vullen
via de website wordt verlengd. Analyse volgt nog en dan zal er een
verdiepingsslag gemaakt gaan worden.
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10. Nieuwjaarsreceptie 2015
Ger Janssen/Mark van Lier; 4 Januari 2015 is de nieuwjaarsreceptie. Alles is met
de Torrekoel geregeld. Er wordt gevraagd om alle leden van werkgroepen en
vrijwilligers hiervoor uit te nodigen, zoals het greenteam, collectieve collecte
etc. Mark van Lier maakt de uitnodiging. Ieder dorpsraadlid kan de gegevens
doorgeven zodat hopelijk niemand wordt vergeten. Er zal ook een algemene
uitnodiging in het Klökske komen. Dit regelt Ger Janssen.

11. SLK

Er zijn 2 aanvragen binnengekomen; Een aanvraag (School/dorpsplein) is bij de
juryleden terechtgekomen. Er is 4 maal positief bericht. Er volgt een toekenning.

12. Rondvraag

Jan; Vraag is gesteld of het greenteam een stageloper kan gebruiken. Meer in
het kader van een maatschappelijke stage. Vraag is of de student er wat aan
heeft, de werkzaamheden zijn niet heel erg frequent. Jan is door de school
uitgenodigd. Hij bekijkt nog of hierop wordt ingegaan.
Dorpsraad zou nog nader geïnformeerd worden inzake hippisch centrum. Ze
zouden nogmaals met de dorpsraad in contact treden. Dit is echter niet
gebeurd. Ger zal Gertie hiernaar vragen. Jan heeft een voorstel voor aanvraag
bij het Oranjefonds/NL-doet: Een koffietafel organiseren voor oudere inwoners
van Kronenberg (boven 65 jaar). Om mensen uit het isolement te halen. Jan zal
een voorstel aan Erik Bovee doorgeven. Vraag aan Rik; een Kerst en
Nieuwjaarsgroet op de website zetten.
Bij het begin van de notulen; Niet meer de term ‘afwezig’ gebruiken, maar
‘afgemeld’ of ‘met afmelding’. Dit klinkt wat positiever.
Mark; levende kerststal bij de kerk/locatie Jeu de Boules; Hij vraagt of iedereen
ermee bekend is. Dit vind plaats op Kerstavond en wordt georganiseerd door
de KJEM. Er komen wat tentjes te staan voor versnaperingen.
Frank; Materiaal aanleveren voor de website van de dorpsraad door werkgroep
school/dorpsplein om met wat foto’s te laten zien wat er al gebeurd is in fase I
en uitleg over het project. Dit geldt ook voor de DOP III.
Ger; Planken borden; Gemeente wil het beheer aan dorpsraad of een
vereniging in Kronenberg overdoen. Dorpsraad heeft geen interesse.
Piet Selen; VKKL heeft enige tijd geleden gevraagd om een stuk in het krantje te
zetten. Piet kijkt na wanneer het materiaal aangeleverd moet worden. Ger
Janssen geeft aan hier mee te willen helpen.
Piet Kurvers; Werkgroep Sint Maarten; Klachten oplossen met omwonenden
wegens rook en stankoverlast. De hoop heeft te lang doorgebrand.
Voordat de vergadering wordt afgesloten, wordt er afscheid genomen van
voorzitter Piet Kurvers. Na 10 jaar gaat hij de dorpsraad verlaten. Hij wordt
bedankt voor zijn inzet al die jaren en ontvangt een bos bloemen en een
attentie.
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13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.08 uur en dankt alle aanwezigen voor
hun komst en inbreng.
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