Dorpsraadvergadering 11 juli 2012
Aanwezig; Piet Kurvers, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Dianne Spreeuwenberg,
Jan Philipsen, Rick Thijssen, Frank Schuurmans. Erik Bovee komt later
Afwezig; Mark van Lier
Piet Kurvers (wnd voorzitter) opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen
welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De Dorpsraad heeft vergeten Ger Janssen uit te nodigen voor deze vergadering. Dianne neemt contact met hem op zodat hij uitgenodigd wordt voor de eerstvolgende vergadering in September.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
09.07
03.07
28.06
26.06
26.06
18.06

Boerenlandschap routestructuren; stand van zaken
Bericht gemeente Horst aan de Maas betreft containers. Zodra de bestrating
klaar is, worden de containers verplaatst.
Reactie Noëlle Janissen wat betreft groenonderhoud BMV Kronenberg
Antwoord Gertie van gemeente Horst aan de Maas op onze vraag over de Pilot gebiedsgericht werken
Agendapunt 10-Bp Peelheideweg 12 America
Burendag 2012, financiële bijdrage vanuit Oranje fonds

Er is informatie binnengekomen wat betreft het aanvragen van een lintje voor inwoners
van Kronenberg. De Dorpsraad kan hier een rol in spelen door er elk jaar bij stil te staan
of er mensen zijn die hier voor in aanmerking komen.
Dianne Spreeuwenberg heeft met Jos Vissers gepraat over de kledinginzameling. De
gemeente Horst aan de Maas zamelt zelf kleding in. Afspraken gemaakt door de gemeente Sevenum in het verleden blijven voorlopig gehandhaafd.
Hippisch centrum; hierop hebben we nog geen antwoord ontvangen van de gemeente.
Ook inzake bloembakken hebben we ook nog geen antwoord van de gemeente.

3. Notulen Dorpsraadvergadering van 13 juni 2012.
Notulen;
Bladzijde 1; Woningbouw; alinea 2; Nieuwe zin moet zijn; Piet Selen geeft de mogelijkheid aan om een stukje op de website te zetten om jongeren te benaderen/bereiken
voor bouwen in eigen beheer CPO.
Bladzijde 2; Schoolplein/dorpsplein; Volgende zin vervalt; Ander verhaal is de fondswerving. Is hier iets over gezegd?
Bladzijde 3; Blauwdruk centrum; Volgende zin vervalt; Hij heeft ervoor gekozen dit niet
te doen. Nieuwe zin moet zijn; Mariëlle Kok ervaart de reactie van de gemeente als
constructief en adviseert inhoudelijk een gesprek aan te gaan conform brief.
Bladzijde 3; Rondvraag; Piet Selen; Nieuwe zin moet zijn; Hij oppert het idee om een
nostalgische kermis te organiseren in combinatie met de hemelrit.

Dorpsraadvergadering 11 juli 2012

Pagina 1

De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen;
Wat betreft de oude fietsrekken BMV; Dianne geeft aan de Kjem door dat zij hier aanspraak op kunnen doen. Wel Petra van de Torrekoel hiervan op de hoogte brengen.

4. Dorpsdagvoorziening
Rick Thijssen licht toe; 2 weken geleden is er overleg geweest. Er zijn wat enquêteformulieren doorgenomen. De ingeleverde enquêtes zijn verder uitgewerkt. Er worden aan
de hand hiervan vrijwilligers benaderd om een en ander op te pakken. 16 Juli is het volgende overleg hierover.

5. Pilot wijkgericht werken
Jan Philipsen licht de bijeenkomst (2 juli jl.) met de gemeente toe. Er is besproken hoe
de gemeente tegen zaken aankijkt en er is aangegeven hoe de Dorpsraad zaken graag
zou willen. De gemeente geeft ontzettend veel vrijheid, maar geeft op dit moment niet
duidelijk de kaders aan. De gemeente komt aan de hand van het besprokene met een
voorzet. Deze zal te zijner tijd worden bekeken.
De hoofdvisie van de gemeente is helder, er zal echter door de gemeente kaders aangegeven moeten worden. Er moet een duidelijk fundament zijn voor de ideeën. Het idee
wordt geopperd om door de Dorpsraad zelf een fundament aan te geven hoe deze het
graag ziet (en dit bewust klein houden) en dan de gemeente om commitment vragen.
20.05 uur Erik Bovee sluit aan bij de vergadering
Het initiatief hierin zal van de Dorpsraad moeten komen. Projecten zoals het ‘greenteam’ kunnen opgepakt worden. Jan Philipsen zal hierin de eerste stappen nemen. Er
zijn enkele mensen die zich via internet hiervoor aangemeld hebben. Jan zal nog wat
andere mensen persoonlijk benaderen. Erik Bovee zegt toe Jan in het opstarten van het
greenteam te zullen assisteren.
Er wordt gevraagd welke plantsoenen onderhouden moeten worden? Dit zal bij de gemeente opgevraagd moeten worden zodat een en ander in kaart gebracht kan worden.
Het is verstandig om in de tweede helft van augustus een bijeenkomst hierover te houden. Mensen kunnen persoonlijk benaderd worden en er zal ook een oproep in het
Klökske moeten komen en een vermelding op de website.
Conclusie;
Groenvoorziening, Dorpsdagvoorziening en de Blauwdruk zijn de projecten die de
Dorpsraad op dit moment vaststelt. Piet Kurvers maakt een update voor in het Klökske
en de website over de stand van zaken van de Dorpsraad.
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6. Schoolplein / dorpsplein, Jeu de Boules baan fondswerving, onderhoud
Piet Selen licht toe; Het ontbrak aan verlichting aan de voorzijde BMV. Er is aangegeven om wat verlichting betreft naar de blauwdruk te werken. Hier is rekening mee gehouden. Fondswerving; het plan is op advies onlangs aangepast en enkele zaken zijn
uitgelicht en wat duidelijker geformuleerd. Deze nieuwe aanvraag is nog niet de deur
uit. Noëlle Janissen is op vakantie en haar terugkeer wordt eerst afgewacht. Piet Kurvers zal een aanvraag formuleren voor het Maashorst-fonds. Piet Selen zorgt ervoor dat
de betreffende stukken bij Piet Kurvers terecht komen.
Onderhoud schoolplein/dorpsplein; Jan Philipsen heeft overleg met Georgette Poppelier
gehad. Er zijn enkele zaken besproken; De conciërge besteedt teveel tijd aan groenonderhoud (3 uur aan groenonderhoud per week). De Dorpsraad heeft toegezegd een
keer per jaar de heg te snoeien. Conciërge zal ook in de toekomst 3 uur blijven besteden aan groenonderhoud. Schoolkinderen kunnen meehelpen met het snoeien. Georgette zal na de vakantie nog eens contact opnemen met Jan. In de vakantieperiode zal
de Dorpsraad een keer samen onkruid uitdoen. Er zal navraag gedaan moeten worden
wie de aanplant van dode struiken voor rekening neemt. Erik Bovee zal hierover contact
opnemen met hovenier Vaessen.

7. Blauwdruk centrum, stand van zaken
Frank Schuurmans geeft aan dat de brief naar de gemeente nog de deur uit moet.

8. Project gekapte bomen schoolplein
Roel van Wylick (kettingzaagkunstenaar) belt om een afspraak te maken om de stammen deze week te bekijken en de ideeën te bespreken. Hij kan in de week van de Zomerfeesten een keer extra komen om de stammen voor te bereiden. Alleen de zondagmiddag is namelijk te kort om een eindproduct van de stammen te maken. Dit
brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Een halve dag (4 uur) is 275 euro en een
hele dag (8 uur) is 400 euro. Hoe staat DR hier tegenover? Deze kosten zijn door de
Dorpsraad goedgekeurd. Hoe zit het met de toezegging van de gemeente inzake cadeau gemeenschap? Erik Bovee heeft dit destijds aangegeven. Hij zal nog contact
hierover opnemen met de gemeente.
Wilbert Vullinghs heeft vakantie in de week van de Zomerfeesten waardoor de stammen hoogstwaarschijnlijk eerder verplaatst gaan worden. Bert Philipsen is benaderd om
de locatie van de stammen aan te geven op het terrein zodat ze meteen op de juiste
plaats gedeponeerd worden en hij zal de eigenaar van de grond eventueel om toestemming vragen voor het eerder plaatsen van de stammen. Frank en Lilian zullen in
overleg met Roel van Wylick beslissen wat er van de stammen gemaakt gaat worden.
Zij zullen via de mail aan de Dorpsraad doorgeven wat de beslissing is geworden. Ook
komt er te zijner tijd een bericht in het Klökske om de inwoners te informeren.

9. Evaluatie functioneren Dorpsraad
Hoe worden doelen gerealiseerd en hoe gaan de vergaderingen? Onderstaande opmerkingen komen ter tafel;
Er wordt geopperd dat de voorzitter op sommige momenten wat duidelijker mag ingrijpen. Er zou wat meer samengewerkt kunnen worden tijdens projecten. Sommige leden
krijgen het gevoel er als figurant bij te zijn. Ook is het van belang tijdens de vergadering
mensen uit laten praten.
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Het is heel belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben en in de werkgroepen. Er is
behoefte aan een duidelijke (vergader)structuur met een duidelijke rolverdeling. Ook
wordt de voorkeur uitgesproken om democratisch te kiezen voor een voorzitter en secretaris.
Er wordt aangegeven veel vertrouwen te hebben in de kracht van de Dorpsraad. Er zijn
projecten die veel energie hebben gekost. Maar er zijn veel zaken concreet opgepakt.
De Dorpsraad is geen praatclub gebleken. Al met al kijkt iedereen positief terug op het
afgelopen jaar.

10. Rondvraag
Erik Bovee; boerenlandschapsroute; De mogelijkheid wordt geboden om een dorpsbord
te plaatsen. Voor 1 augustus a.s. moet dit aangegeven worden. Dianne neemt contact
op. Er wordt gedacht aan het toevoegen een barcode.
Prijsvraag voor de teksten op de banken tijdens de opening van de Ommetjes. Er zijn
enkele teksten na het lopen van de ommetjes ingeleverd. Erik Bovee en Jan Philipsen
nemen dit op zich.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.10
uur.
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