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Dorpsraadvergadering 10 juni 2015 
 

Aanwezig: Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans,  Rick Thijssen, Mark van Lier, 
Jan Philipsen, Lilian Appeldoorn 

Notulist: Ger Janssen 
 
Jan opent de vergadering om 19.45 uur en heet m.n. Lilian, die vandaag voor de laatste keer 
aanwezig is, van harte welkom.  

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen: 

 Div. correspondentie inzake planning presentatie DOP-III (10 sept.). In ieder geval 
wethouder van Rens aanwezig. 

 School inz. directiewisseling 

 Knopenlopen inz. kennisgeving 2 evenementen -> plaatsing act. Kalender K’berg? 

 Gemeente inz. meesterburgers (opgave PS?) 

 VKKL \inz. Dorpsvernieuwingsprijs 2015 en infodag snel internet 

 Gemeente inz. kennisgeving digitaal aanvraagformulier prioriteitsgelden 

 Stg. Boschuysen inz. subsidie van 2000 Euro m.b.t. herinrichting dorpsplein 

 Gemeente inz. oproep deelname brainstormsessie accommodaties d.d. 27.6.2015 

 Gemeente inz. informatie inwonersinitiatieven 2014-2015 
 
Verzonden: 

 Div. correspondentie met gemeente inzake planning presentatie DOP-III. 
 

3. Notulen vergadering en actielijst 10 september 2014 
Tekstueel: Naam Hensen wijzigen in Henzen 
 
Naar aanleiding van: geen opmerkingen 
 

4. DOP-III 
De eindversie is in wording. Recentelijk besproken, presentatie op 10 september. In de 
DR vergadering van 8 juli het concept bespreken en indien mogelijk een voorlopig 
actieplan vaststellen. 
 

5. Bouwen en Wonen 
De status is dat de 3 bouwers vol door gaan. Een externe partij heeft het project 
opgepakt zodat de bouw van 4 woningen (misschien wel alle 6) door gaat. Evt worden 
de 3 nog niet bezette woningen verkocht of verhuurd. Mogelijk dat dit meer kansen 
biedt voor Kronenbergse huurders. Mogelijk in oktober beginnen met de bouw indien 
de bestemming rond is 
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6. Inrichting speelplaats / dorpsplein  
De toestellen zijn geplaatst en daarmee zal het project snel afgerond kunnen worden. 
Er zijn wat problemen geweest m.b.t. vernielingen / beschadigingen door kinderen. 
Voor de vakantie zal alles opgeruimd moeten worden zodat dit geen problemen geeft 
in de tijd dat er minder toezicht is vanuit de school. Op 30 juni is er een onderhoud 
gepland tussen de school en de DR inzake eigendom en onderhoud. Hierbij sluiten van 
de DR Piet en Frank aan. Het Greenteam heeft geen bemoeienis met dit onderhoud, 
dit is een zaak van de DR en de school. Jan sluit toch aan bij dit overleg.  
 

7. Nieuws van het greenteam  
De Peelstraat blijft een probleem stuk, het Greenteam krijgt de struikjes nauwelijks aan 
de gang. Het lijkt er op dat het groen als vuilnisbelt wordt gebruikt. De gemeente zal dit 
eenmaal mee oppakken maar door de veelvoud aan bomen blijft dit een moeilijk stuk. 
Bemensing van het Greenteam is op dit moment uitgedund, men kan enkele nieuwe 
vrijwilligers goed gebruiken. Graag eens rondkijken naar nieuwe krachten om het team 
te versterken. Ger plaatst een stukje in het Klökske met oproep, melden bij Jan. 
 

8. Informatieavond Hippisch Centrum 
Op de informatieavond waren ca. 50 mensen aanwezig. De vragen gesteld tijdens de 
besloten informatieavond eerder dit jaar voor de Dorpsraden bleven lang 
onbeantwoord. Nu blijkt met name de grond verkocht te zijn. Ook de nieuwe weg wordt 
nu openbaar en kan incidenteel worden afgesloten. Van de initiatiefnemers waren 
aanwezig o.a: Mat Vestjens, Hay Verdellen. Mogelijk dat de DR later in het jaar een 
rondleiding kan krijgen. 
 

9. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

10. Sluiting  
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 
om  21.28 uur 

 
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 8 juli 2015. 

 


