Dorpsraadvergadering 10 september 2014
Aanwezig:

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

Afwezig:

Jan Philipsen

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
-

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen;
Uitnodiging deelname informatiemarkt respijtzorg op 27-9-2014 Horst aan de
Maas
Sociaal blijven investeren
De uitnodiging en de agenda voor het dorpsradenoverleg en de
bijeenkomst met de dorpsraden (breed) op 8 september a.s.
Overleg dorpsraden/dorpsradenoverleg op 8 september a.s.
Historie Hof van Kronenberg; doorverwezen naar heemkundevereniging
Bloembollen geven kleur aan de openbare ruimte
VKKL: Uitnodiging krimpconferentie 4 oktober
Informatiemarkt vervangende zorg/respijtzorg
Werkdag Groen Groep Sevenum
Werkschema Groengroep
NIEUWSBRIEF september 2014 Speeltuinwerk Limburg
Uitnodiging van Bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg voor het gebruikersoverleg van 16 september a.s. Rick Thijssen
gaat hier naartoe.
Algemene leden vergadering VKKL 22 nov.
Assist; Uitnodiging voor evenement in de Torrekoel; Kunst rondom afscheid
Groengroep/ Ben Appeldoorn uitnodigen voor volgende vergadering; Doel
van de groengroep is om de betrokkenheid van Kronenberg bij de
groengroep te intensiveren
Verzoek van een inwoner om aandacht te schenken aan de uitbreiding van
Toverland. De buurt vreest toename van (geluid) overlast. Gertie Peters is
gevraagd naar de status. De gemeente wil aansluiten bij een
dorpsraadvergadering om hier verder op in te gaan.
Aanvraag bij SLK door de werkgroep school/dorpsplein
Uitnodiging voor tweede bijeenkomst verkeersstructuur visie Horst a/d
Maas/Ger Janssen zal hier naartoe gaan. Deze vind plaats op
woensdagavond 1 oktober. Misschien sluit Erik Bovee ook aan.
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Mededeling; Er is een evaluatie geweest van de Pilot met de wensbus. In
Kronenberg blijkt de Pilot het beste te lopen. Dat is een applausje waard ! Het
project zal tot ongeveer eind 2015 doorlopen.

3. Notulen vergadering en actielijst 8 juli 2014
Notulen;
Pagina 3 punt 8; Glasbak; Gehele alinea vervangen door volgende tekst:
Glasbak: Deze locatie zou vervallen als er gebouwd gaat worden. Aangezien
dit voorlopig niet gaat gebeuren, blijft de huidige locatie gehandhaafd. Door
toehoorders is geklaagd over de rommel rondom de glasbak.

4. Bouwen en wonen
Mark van Lier; Er is nog niet veel vooruitgang geboekt. Er is een kandidaat
afgevallen. Zij hebben in Sevenum een woning gekocht. Er blijven nog 3
kandidaten over. De groep heeft zelf in september een bijeenkomst gepland.
Zodra de bouwplannen concreter worden, zal dit naar buiten
gecommuniceerd worden, zodat potentiële kandidaten precies weten hoe de
plannen er uitzien. Dan wordt het wat inzichtelijker.

5. Inrichting speelplaats / dorpsplein
Lilian Appeldoorn; Zaterdag 6 september is de werkgroep naar het
dorp/schoolplein in Hegelsom gaan kijken. Hier werden we ontvangen door
twee kartrekkers van dit project. Zij hebben ons uitgelegd hoe zij te werk zijn
gegaan en hebben ons veel tips gegeven. We kunnen tijdens het traject altijd
bij mevrouw Van Enckevort (leerkracht Onder de Linde) terecht voor vragen.
Tijdens de herfstvakantie zal fase I van het project gerealiseerd gaan worden.
Hiervoor worden de gelden uit de sponsorloop e.d. voor gebruikt. Het is de
bedoeling dat er dan een voetbalarena wordt gemaakt tussen de twee
bomen. Deze arena is multifunctioneel en kan ook gebruikt worden voor
toneelstukjes of voorleesuurtjes tijdens lessen of voor andere spellen. In
Hegelsom wordt er onder de pauzes gehockeyd. Er zullen een aantal ouders en
leerkrachten de handen uit de mouwen steken. Maandag 15 september komt
de werkgroep weer bij elkaar. Het is nog niet duidelijk of het
speelpleinevenement op 2 november haalbaar is, meteen na het realiseren van
fase I. Ook deze beslissing wordt maandag genomen. Voor de aanvraag bij het
coöperatiefonds van de Rabobank is er voor gekozen om dit via de dorpsraad
te doen. Er wordt gevraagd of de aanwezige dorpsraadleden hiermee akkoord
zijn. Men gaat hiermee akkoord. Er wordt terecht opgemerkt dat de dorpsraad
nog geen concreet plan is voorgelegd terwijl er wel al wordt gesproken over
uitvoering. In de dorpsraadvergadering van begin oktober het plan aan de
dorpsraad voorleggen.
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Het Uitreksel Kamer van Koophandel van de dorpsraad is aangevraagd (nodig
voor de aanvraag bij Rabobank). Dit uitreksel kan in de toekomst door de
dorpsraad gebruikt worden.

6. Nieuws van het greenteam
Erik Bovee; Afspraak gehad met Hans Henzen van Gemeente Horst aan de
Maas over aanplant in de Bunder. Het is wachten op een eventuele toezegging
of verdere informatie.

7. DRO 8 september 2014

Ger Janssen; uitleg van wethouder van Rengs over de bezoeken van het
college aan de dorpen. Er blijkt nogal een verscheidenheid aan gesprekken per
dorp. Ze willen dat de dorpsraden verbinding gaan leggen naar de gemeente
en inwoners. De opkomst bij sommige bezoeken is erg laag. Ze willen meer
kwaliteit leggen in gesprekken met dorpen. De dorpsraad zorgt voor een
agenda met goede thema’s, de gemeente vult punten eventueel aan en
nemen dan een passende afvaardiging mee. Dit betekent dat dorpsraad
Kronenberg het tijdstip en een datum prikt en dan wordt door de gemeente dit
ingepast. Frequentie ligt bij de dorpsraad, 1 x per jaar of om de twee jaar.
Ander thema dat is besproken bij de DRO; interactieve websites. In het voorjaar
komt de gemeente met een gedachtegoed hierover.
Aansluitend in de Raadzaal; gepraat over leefbaarheid en zelfredzaamheid. Er
konden vragen gesteld worden. Men wil met wijkteams gaan werken. Er komen
nog een aantal bijeenkomsten over dit thema in Horst aan de Maas.

8. DOP – III
Ger Janssen; de enquête ligt klaar. De verenigingen worden nogmaals
benaderd. Hiervoor wordt op korte termijn een afspraak gemaakt.

9. Rondvraag

Opmerking; De jaarlijkse BBQ was erg gezellig. Hier is iedereen het mee eens.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.08
hun komst en inbreng.
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Genotuleerd door Lilian Appeldoorn.
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 8 oktober 2014.
Ondertekend voor akkoord door Ger Janssen, secretaris

____________
Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, voorzitter

____________
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