Dorpsraadvergadering 11 juni 2014
Aanwezig:

Piet Selen, Lilian Appeldoorn, Rick Thijssen, Jan Philipsen

Afwezig:

Piet Kurvers, Mark van Lier, Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans

Piet Selen opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Verslag DRO. Dit wordt agendapunt 8 a.

Joep Gubbels en Theo Herraets van SV Kronenberg sluiten aan inzake
Kronenberg = Oranje. Een paar maanden geleden zijn ze ermee begonnen om
aandacht aan Paul Verhaegh te geven. Er is een ontwerp voor een vlag
gemaakt zodra bekend werd dat Paul geplaatst werd voor het WK. Concept
van deze vlag hebben ze aan Paul en zijn ouders laten zien. Er zijn inmiddels 200
vlaggen in Kronenberg verkocht. Verder is er volop contact gezocht met de
media waardoor Kronenberg op de kaart is gezet. Met deze actie probeert
men mede middelen te vergaren om de Kronenbergse en Evertsoordse jeugd
extra voetbalondersteuning te geven door keeperstraining en voetbalclinics.
19.50 uur: Frank Schuurmans sluit aan.
De aanwezige dorpsraadleden ondersteunen het initiatief en de Kronenberg
promotie die ermee gepaard gaat. Er is in een kort tijdsbestek veel werk verzet.
Joep Gubbels en Theo Herraets verlaten de vergadering.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

Ingekomen;
Verslag dorpsradenoverleg van 2 juni 2014
VKKL vooraankondiging voor de Startbijeenkomst zorgcollectieven in Limburg,
op 24 juni van 19.30 – 21.30 te Wittem.
Dorpsradenoverleg; In de vergadering van 8 september a.s. zal Mart Thijssen
aanwezig zijn om hierover door te praten. Ook wethouder van Rensch is er
dan om met ons te praten over de opzet van het bezoek van een delegatie
van het college aan de afzonderlijke dorpen. Voorstel is om er met 2
dorpsraadleden naar toe te gaan. Informatie krijgen we echter via Jan
Philipsen, hij gaat naar elke DRO vergadering. Dit zou afdoende moeten zijn.
Midzomerlandschapsdebat; Wie is er verantwoordelijk voor het Nederlandse
landschap? Landschapstriënnale Lingezegen 2014 - Elst - 20 juni 2014
Nieuwsbrief participatie platform Horst
Mailing VSB fonds van gerealiseerde projecten

Dorpsraadvergadering 11 juni 2014

Pagina 1

PVDA; Jan Wijnen. Van de aanwezige dorpsraadleden is niemand in de
gelegenheid om te gaan.
Stukje aanleveren in het VKKL krantje. De vraag word gesteld of de dorpsraad
van Kronenberg dit wil doen. Het lukt niet om dit op deze korte termijn te
doen. Piet Selen zal VKKL voorstellen om dit later alsnog te doen.

3. Notulen vergadering en actielijst 12 februari 2014

Notulen;
Pagina 1, agendapunt 2; Mededelingen/Ingekomen en verzonden stukken;
Wenzbus; Dit moet zijn ; Wensbus
De notulen worden met inbegrip van deze wijziging goedgekeurd.

4. Bouwen en wonen

Vanwege de afwezigheid van Mark van Lier wordt dit agendapunt bij de
volgende vergadering toegelicht.

5. Inrichting speelplaats / dorpsplein
Lilian Appeldoorn; Er is nog geen nieuws over de subsidie aanvraag.

6. Jeu de Boules toernooi

Jan Philipsen; Er zijn nog te weinig aanmeldingen om het toernooi doorgang te
laten vinden.
20.33 uur; Erik Bovee sluit aan
Het idee wordt geopperd om een wisselbeker aan te schaffen voor de
winnende buurt, mocht het toernooi doorgang vinden.

7. Nieuws van het greenteam

Jan Philipsen; Over het algemeen ziet Kronenberg er qua groen prima uit. Er zijn
nog steeds positieve reacties. Er zal een foto gemaakt worden van het resultaat
en wordt naar de gemeente gestuurd naar Hans Henzen. De heg bij school
moet gesnoeid worden. De dorpsraad zal dit een keer op een zaterdag op zich
nemen. Lilian Appeldoorn stuurt een voorstel voor een datum rond onder de
dorpsraadleden.

8. DOP – III
Binnenkort gaat de groep bij elkaar zitten om knopen door te hakken inzake
enquête en manier van aanpak. Door de drukke agenda’s is het vooralsnog
moeilijk om een datum te prikken.
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8a Toegevoegd agendapunt; DRO

Jan Philipsen; rondje dorpen is afgeschaft omdat er veel tijd in gaat zitten.
Alleen vanuit Kronenberg wordt er nooit iets ingestuurd. Dit zou een vast punt op
de agenda / actielijst kunnen worden zodat iedereen hierover nadenkt. Voor
de volgende vergadering op de actielijst zetten.

9. Rondvraag
Jan Philipsen; Er is een nieuwe sticker op het bord van het dorpsommetje
gekomen. Rick zal dit op de site gaan zetten.
Met Gertie kortgesloten dat Sita e.e.a. heeft kapotgereden bij de Wilg.
Piet Selen; Gebiedsgericht werken. Mart Thijssen heeft toegezegd om dit te
gaan onderzoeken. Er wordt besloten hem nog een reminder te sturen.

10. Sluiting
Piet Selen sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt alle aanwezigen voor hun
komst en inbreng.

Dorpsraadvergadering 11 juni 2014

Pagina 3

