Dorpsraadvergadering 11 april 2012
Aanwezig; Piet Kurvers, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Dianne Spreeuwenberg,
Jan Philipsen
Afwezig: Rick Thijssen en Frank Schuurmans
Piet Kurvers (wnd voorzitter) opent de vergadering om 19.55 uur en heet de aanwezigen
welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
- DRO wordt agendapunt 10

2. Mededelingen / ingekomen stukken
• Antwoord van gemeente Horst aan de Maas op de vraag van Dorpsraad inzake woningbouw Kronenberg. Tijdens het dorpsradenoverleg op 16 april a.s. wordt uitvoering stilgestaan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. De mail van de Dorpsraad
wordt in de voorbereiding meegenomen.
• Gemeente geeft aan eind april a.s. met een inhoudelijke reactie te komen op de
blauwdruk centrumplan.
• Gemeente kan nog geen informatie verstrekken wat betreft Hippisch centrum. Over
enkele weken wordt op bestuurlijk niveau besluiten genomen. De Dorpsraad wordt
hierover geïnformeerd.
• Reactie van SV Kronenberg over de gang van zaken omtrent de vrachtwagenparkeerplaats.
• Gertie Peeters van Horst aan de Maas gaat intern aandringen op spoedige afhandeling van de Blauwdruk Centrumplan.
• Voor klachten, opmerkingen, schades e.d. betreffende aanleg/uitvoering glasvezel is
er een algemeen telefoonnummer ; 088-3131062
• Brief sociale woningbouw inzake begeleiding van de bouwen in eigen beheerders.

3. Notulen Dorpsraadvergadering van 14 maart 2012.
Notulen:
Pagina 2, agendapunt 5 BMV; Wat betreft de school is op maandag 19 maart 2012 de
sleuteloverdracht. Dit moet zijn; Op maandag 19 maart 2012 is de sleuteloverdracht.
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 2 ; Eerste alinea; de gemeente heeft ons bedankt voor de brief met daarin de
reactie van Mariëlle Kok op het groenstructuurplan.
Mark v Lier mailen inzake Kukeleku, daar hij heeft aangegeven ambassadeur te willen
worden. Dianne neemt dit op zich.

4. BMV opening en wat verder aan de orde is
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Erik Bovee licht toe; De communicatiecommissie is druk bezig met het invullen van het
middagprogramma. Jan Philipsen zal bij de opening op 2 juni a.s. het woord doen namens de Dorpsraad. Jan Philipsen zal contact opnemen met Era Seykens van het overlegplatform Evertsoord om te vragen of zij ook weer meedoet. Piet Kurvers zal een opzet maken voor de toespraak.

5. Dorpsommetjes ‘8 van Kronenberg’ opening
Zondag 3 juni is de opening. Erik Bovee geeft aan dat de datum is opgeschoven om er
voldoende voorbereiding aan te geven. Men is druk bezig hier invulling aan te geven.
De werkgroep is uitgebreid met Lei Keysers.

6. Dorpsdagvoorziening
Piet Selen licht toe; De werkgroep is onlangs bij elkaar geweest. De enquête is klaar.
Deze week gaat een delegatie een kijkje nemen bij een zorgcoöperatie. De gemeente
geeft aan dat ze de adressen geven die benodigd zijn. Er wordt hard gewerkt door de
werkgroep. In Evertsoord is het overlegplatform bijgepraat over de plannen. Er wordt
nadrukkelijk geïnvesteerd in de relatie met Evertsoord.
Erik Bovee vraagt naar het reglement dat bij elke werkgroep gemaakt dient te worden.
Dianne zal een format hiervoor doormailen naar Piet Selen. In de volgende vergadering
zal hier aandacht aan geschonken worden.

7. Pilot wijkgericht werken
De laatste bijeenkomst was 27 maart jl. Piet Selen geeft aan dat de avond goed is ver
lopen. Er zijn 2 groepen gevormd waarbij ideeën verder uitgewerkt werden. De ene
groep ging over groenvoorziening. Er was vanuit de groep ook al animo hiervoor.
De andere groep kwam met meerdere suggesties. Enkele kunnen al vrij snel opgepakt
worden. Er zijn formulieren ingevuld en door een onderzoeksbureau in kaart gebracht.
Alles wat besproken is, zal tot een verhaal geformuleerd moeten worden en de volgende stap is om inwoners uit te nodigen om deel te nemen / initiatief te nemen. Er zal een
persbericht in Kronenberg rond moeten gaan.
Het lijkt zinvol om het proces samen met de gemeente te evalueren. Op bepaalde momenten is meer betrokkenheid van de gemeente gewenst. De werkgroep zal met de
gemeente om tafel moeten gaan zitten om nadere concrete afspraken te maken.

8. Schoolplein / dorpsplein
Initiatief bomen
Het plan is ontstaan om van de omgezaagde stammen van het vroegere schoolplein
iets moois te laten maken. Er zullen eerst offertes opgevraagd worden om te kijken wat
de kosten zijn. Dit neemt Lilian op zich. Hier komen we de volgende vergadering op terug. Donderdagavond a.s. worden de stammen door Wilbert Vullinghs van firma Driessen vervoerd naar een tijdelijke plek. Lilian zal de familie Willems hiervan op de hoogte
brengen.
Fondswerving
Twee aangeschreven fondsen (SKAN- en VSB fonds) zijn helaas afgehaakt. Dit waren
de twee grootste fondsen. Het zal moeilijk worden om het financiële plaatje op deze
manier kloppend te krijgen.
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9. Jeu de Boules baan
De prijsvraag is ingediend. Op dit moment wordt het antwoord afgewacht. De volgende
vergadering wordt hier op teruggekomen.

10. DRO.
Jan Philipsen vraagt of andere Dorpsraadleden ook agendapunten in willen dienen.
Liever niet specifiek over Kronenberg, maar meer wat alle dorpsraden aangaat.

11. Rondvraag
Erik Bovee; Hij vraagt of Piet Selen de oudste inwoner van Kronenberg zal benaderen
voor de opening van 2 juni a.s.
Dianne Spreeuwenberg; Kanteling WMO. Zij vraagt wie van de Dorpsraad aanwezig zal
zijn. Piet Selen gaat er naartoe.
Schoolplein dorpsplein; naar aanleiding van de mail van de Dorpsraad is de bestrating
bij school aangepast. Het schoolplein lag inderdaad te hoog.
De Dorpsraad is blij dat SV Kronenberg 15.000,-- Euro van de gemeente heeft ontvangen voor de renovatie van de kleedlokalen.

12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00
uur.
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