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Dorpsraadvergadering  11 januari 2012 
 
Aanwezig;  Piet Kurvers, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen, Frank Schuur-
mans, Erik Bovee, Piet Selen, Dianne Spreeuwenberg 
 
Piet Vullings en Lars Houbers worden in het bijzonder welkom geheten.   
 
Piet Kurvers (waarnemend voorzitter) opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwe-
zigen welkom. 
  

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststell ing agenda 
Financiën. Wordt agendapunt 8 a. (ingebracht door Erik Bovee).  
Dorpsdagvoorziening. Wordt behandeld bij agendapunt 4 d. (ingebracht door Piet Selen)  
Blauwdruk . Wordt agendapunt 8 b. (ingebracht door Frank Schuurmans) 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
• Kaart met de beste wensen van de huurdersvereniging Noord Limburg. 
• Reactie van gemeente Horst aan de Maas op ons kernplan. 
• Vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering op 1 maart 2012 van innova-

tief platteland. Aanvang 18.00 uur.  
• Nieuwsbrief speeltuinwerk Limburg december 2012. 
• Nieuwsbrief kennisplatform bewonersinitiatieven. 
• Nieuwsbrief plattelandsparlement. 
• Mail We transfer. 
• Uitnodiging voor de gebruikers van de gymzaal voor een bijeenkomst op 16 januari 

a.s. Deze uitnodiging is gestuurd naar alle gebruikers van de Torrekoel.  
• Albert Heijn heeft een verenigingsactie. Dianne stuurt dit ter info naar de verenigin-

gen. Dan ligt de actie bij de verenigingen zelf.  
• Subsidie voor de Dorpsraad wordt fors lager blijkt uit een brief van de gemeente. 

(stimuleringssubsidie). Jan Philipsen zal dit aankaarten tijdens het volgende dorpsra-
denoverleg. 

• Brief van Ger Janssen met daarin de vermelding dat er een fout op de site staat. Dit 
wordt door Rick Thijssen aangepast.  
 
 

3. Notulen en actielijst Dorpsraadvergadering van 1 4 december 2011. 
Notulen:  
Bladzijde 2; Punt 10; Den haag, dit moet zijn: Den Haag. 
 
De notulen worden met inbegrip van de wijziging goedgekeurd.  
 
Naar aanleiding van de notulen; 
Dianne informeert bij Jan Philipsen of het volgende Dorpsradenavond in Kronenberg zal 
worden. Jan brengt dit in bij het volgende Dorpsradenoverleg.  
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Actielijst. 
Punt 3; 
Deze vraag is beantwoordt door de gemeente. In de loop van het eerste  kwartaal volgt een 
reactie. De Dorpsraad zal deze termijn zelf in de gaten houden. 
punt 4;  
Het gebruik van prioriteitsgelden is door de gemeente toegezegd. 
Punt 7;  
Rondleiding bij de meldkamer in het kader van het noodpalenproject. Lars Houbers zal enke-
le data doorgeven aan de leden van de Dorpsraad. Er is zeker belangstelling. 
 
Punt 1; vrachtwagenparkeerplaats;  
Piet Vullings heeft een opmerking. Via de voetbalclub heeft hij gehoord dat er mogelijk 
vrachtwagens bij het  voetbalterrein geparkeerd worden in de toekomst. Dit vindt hij geen 
goed idee in verband met de aanwezigheid van kinderen en bezoekers. Dit zou bij de onder-
neming zelf moeten of een alternatief zoeken binnen Kronenberg. Erik Bovee geeft aan dat 
de gemeente bezig is met het gemeentelijk vervoersplan. De Dorpsraad  heeft aangegeven 
om het parkeren  liever niet bij inwoners voor de deur te laten plaatsvinden. Er zijn veel al-
ternatieven aangedragen en bedrijven benaderd voor een parkeerplaats. Dit heeft echter 
niets opgeleverd. De gemeente had 2 opties, maar heeft echter  buiten de Dorpsraad om 
gekozen voor de sportvelden. Dit zeer tegen de zin van de Dorpsraad. Piet Kurvers schrijft 
een brief naar de gemeente met de vraag hoe de stand van zaken is wat betreft de vracht-
wagenparkeerplaats.   
 
Piet Vullings geeft aan dat er veel overlast (ook ’s nachts) is in de bossen van onder andere 
Quats, sledehonden, motors etc. Dit zou volgens hem bij de gemeente kenbaar gemaakt 
moeten worden. De gemeente zou hierin wat meer moeten reguleren en handhaven. Plaat-
sen van borden met de regels. Als er concrete zaken zijn, zal de Dorpsraad dit ondersteu-
nen. WBE doet het voorwerk. Ook de groengroep zou benaderd kunnen worden. 
 

4. Voortgang projecten: 
 

a. Dorpsommetjes “8 van Kronenberg” 
Jan Philipsen; het laatste gedeelte wordt op korte termijn opgepakt. Er zal nog overleg 
gepleegd moeten worden over de mogelijke toegang door motoren en dergelijke buiten 
de paden om.  
 

b. Gezamenlijke collecte 
Erik Bovee geeft aan dat alles volgens schema verloopt. 
 

c. Fondswerving schoolplein/dorpsplein 
Piet Selen; Inrichting van het plein. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk volgens de 
blauwdruk te plannen. Resultaat; fietshekken, banken, verlichting etc. is conform de 
blauwdruk. Er ligt een kostenplaatje dat hoger uitvalt door de aanpassingen. Volgende 
week (18 januari) is er weer overleg en Piet Selen vraagt of Erik Bovee wil aansluiten 
vanwege de financiën.  
 

d. BMV 
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Piet Selen. Gymzaal ; De Torrekoel gaat deze beheren. Er is gestart om potentiële huur-
ders te informeren/benaderen. Het wordt een gymzaal met een bovenlokale functie met 
regels die gelden voor alle gymzalen in de gemeente Horst aan de Maas.  
 
 
 
Dorpsdagvoorziening;   
Er is een werkgroep is opgericht. Er worden nog mensen uit de doelgroep benaderd om 
aan te sluiten. Liefst ook mensen uit Evertsoord. Binnenkort vindt de eerste bijeenkomst 
plaats.  
 

e. Website 
Lijst met verenigingen wordt door Dianne doorgegeven aan Rick Thijssen. 
 

5. Evaluatie project noodpalen. 
Lars Houbers licht toe: De officiële opening van het project  door wethouder Loes Wijn-
hoven vindt zaterdag 14 januari plaats bij de wei van Dhr. Huys. Er wordt voor koffie en 
thee gezorgd.  
Het systeem is al door de politie getest en het heeft prima gewerkt. Andere dorpen zijn 
ook geïnteresseerd in dit project. Ook een toekomstige samenwerking met Knopenlopen 
wordt niet uitgesloten. De laatste stap van het communicatieplan is om dit project op 
scholen en bij verenigingen toe te lichten.   
 
Burgerhulpverlening; Er hebben zich drie nieuwe vrijwilligers aangemeld. De gemeente is 
actief bezig om nog meer vrijwilligers te werven. Bedankjes zijn bij de vrijwilligers afgele-
verd voor hun beschikbaarheid het afgelopen jaar. Piet Selen zou het fijn vinden als 
nieuwe vrijwilligers ook het beademingsmasker krijgen als welkomstgeschenk. Er wordt 
afgesproken om er 3 te bestellen. Piet Selen en Lars Houbers informeren eerst bij de 
hulpdiensten of deze beademingsmaskers ter beschikking willen stellen. 
 

6. Groen structuurvisie Kern Kronenberg (mail Webtr ansfer 24-12-2011) 
De gemeente heeft een beleidsplan gemaakt wat betreft groenvoorzieningen. Frank 
Schuurmans heeft dit plan doorgestuurd naar Mariëlle Kok. Er zou naar de gemeente ge-
reageerd kunnen worden of dit past binnen het wijkgericht werken.  
 
De Dorpsraad heeft kennis genomen van dit verhaal, maar is niet in staat om het plan 
binnen deze korte termijn te bestuderen. De Dorpsraad vindt de blauwdruk erg belangrijk 
en wil graag ook de groenvoorzieningen conform dit plan. Frank Schuurmans zal hierover 
een conceptbrief aan de gemeente maken en aan Dianne mailen.  
 

7. Pilot wijkgericht werken 
Er is een brief opgesteld met daarin een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst op 31 ja-
nuari a.s. Deze brief wordt huis aan huis bezorgd bij alle inwoners van Kronenberg. Met 
Mart Thijssen is afgesproken dat de media door hem geregeld wordt. De brief zal door 
Dianne ook doorgemaild worden naar de verenigingen.  
 

8. Cadeau namens dorp bij opening BMV. 
De meningen zijn verdeeld over het feit of er een blijvend cadeau moet komen van de 
Dorpsraad. De Dorpsraad heeft namelijk al veel geïnvesteerd  in dit plan. Er wordt nog 
geen beslissing hierin genomen.  
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8 a.  Financiën. 
Erik Bovee licht toe; Piet Selen moet aan de slag met de fondswerving. Er zijn wat extra 
vergaderkosten geweest in 2011. Het budget wordt flink gekort en er blijft nu al weinig 
over. Dus 2012 geeft niet veel ruimte voor extra zaken. In 2015 wordt het budget echt 
flink gekort. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de uitgaven. Het zal creativiteit 
vergen om met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk resultaat te verkrijgen.  
 
De aanwezigen kunnen zich vinden in het plan. Er zou een paragraaf toegevoegd kun-
nen worden met een overzicht wat er door de Dorpsraad aan prioriteitsgelden is besteed 
aan projecten. Dianne vraagt aan Gertie om een overzicht. Erik zal deze paragraaf toe-
voegen aan het financiële overzicht.  Voor de volgende vergadering zal kascontrole 
plaatsvinden.  
 
8 b. Blauwdruk kern. 
Evaluatie van het centrumplan vind eind januari plaats bij café Ummenthun met de gehe-
le projectgroep. Het eerste kwartaal van het jaar krijgen we een reactie van de gemeente. 
Het is zaak dit in de gaten te blijven houden. Wat betreft de afrekening van  de blauw-
druk deel 1; De aanvraag is gehonoreerd evenals van deel 2.  
 

9. Stand van zake procedure nieuwe voorzitter (Iederee n maakt een lijstje van 
mogelijke  kandidaten). 

Dit agendapunt wordt in verband met de tijdsdruk naar de volgende vergadering gescho-
ven. 
 

10. Rondvraag 
Dianne Spreeuwenberg; Er is een rozenperkje bij het bankje bij de kerk geplant. Dit is 
duidelijk niet volgens de blauwdruk centrumplan. Het is zaak dit aan Gertie terug te kop-
pelen met de vraag wie hierover beslist heeft. Dianne zal Gertie benaderen.  
 
Er wordt gevraagd wat men van de nieuwjaarsreceptie vond; Degenen die aanwezig wa-
ren vonden het een geslaagde happening. De opzet was eenvoudig en dit werkte prima.  
 
Jan Philipsen; De vraag is gesteld of er flyers van de noodpalen bij bijvoorbeeld VVV  
etc. te leggen. Lars Houbers zal een pdf maken. Ook Toine Weling krijgt een overzicht.  
 
Lars Houbers; Gemeente benaderen om ontheffing te verkrijgen voor het onderhoud van 
de palen zodat men met auto’s de bossen in mag. Lars stuurt een mailtje naar Dianne 
hierover.  
 

11. Sluiting   
      De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering      
      om  22.45 uur. 


