Dorpsraadvergadering 11 mei 2011
Aanwezig; Piet Kurvers, Rick Thijssen, Frank Schuurmans, Dianne Spreeuwenberg,
Erik Bovee, Mart Lenssen, Lars Houbers, Lilian Appeldoorn
Afwezig; Piet Selen, Marc van Lier
Piet Kurvers opent de vergadering om 22.00 uur en heet de aanwezigen welkom, in het
bijzonder de heer Mart Lenssen (Heemkundevereniging) en de heer Lars Houbers (Project
Kronenberg Veilig).
‘Ommetje’;
Mart Lenssen stelt zich voor als lid van de Heemkundevereniging. Jan Philipsen licht de
aanwezigheid van Mart Lenssen toe. Als lid van de Heemkundevereniging is hij de gewezen
persoon om het infobord aan het begin van het ‘ommetje’ te voorzien van een passende
tekst. Mart wordt gevraagd om aan te schuiven bij de werkgroep ‘ommetje’ en zegt dit toe. Er
wordt afgesproken dat Jan Philipsen en Mart Lenssen een keer om de tafel gaan zitten. Wel
wordt het advies gegeven om het stappenplan aan te houden om binnen de tijd te blijven.
Mart Lenssen zal er alles aan doen om de tekst in juni 2011 klaar te hebben.
De voorzitter bedankt Mart voor zijn komst en de toelichting. Mart Lenssen verlaat de
vergadering.
I.v.m. de aanwezigheid van Lars Houbers wordt agendapunt 4 naar voren geschoven.
4. Kronenberg veilig.
Er wordt gevraagd hoe het projekt met de noodpalen verder gaat. De eerstvolgende stap is
het benaderen van de hulpdiensten. Politie en meldkamer zijn volgens Lars geen probleem.
Het is echter belangrijk om ook de locale politie/brandweer van dit plan op de hoogte te
brengen. De daaropvolgende stap is het bepalen van de posities van de palen. Daarop
volgt de aanschaf van de palen en deze een kleur en nummer geven.
Vanuit de dorpsraad vindt men het jammer dat voor dit project prioriteitsgeld gebruikt moet
worden ondanks dat de gemeente het initiatief toejuicht. De kosten voor dit project zo laag
mogelijk proberen te houden.
Lars neemt het initiatief om de locale brandweer, politie etc. te benaderen om ze op de
hoogte te brengen van dit project en om hun mening hierover te horen. Hierna kan het
project gestart worden.
De vraag is of de palen via sponsoring verkregen kunnen worden. Er zou eventueel een klein
logo op de paal geplaatst kunnen worden.
Hoe lopen de bosgrenzen in de gemeente Kronenberg en waar gaan de bossen over op
Sevenums grondgebied? Dianne Spreeuwenberg gaat bij de gemeente een kaart hiervan
opvragen. Deze kaart zal ook aan Lars Houbers gegeven moeten worden. Hiervoor wordt de
juiste persoon bij de gemeente benaderd. Als het project afgerond is, neemt Lars Houbers de
taak op zich om de inwoners van Kronenberg over het bestaan van de noodpalen op de
hoogte te stellen.
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1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Geen toegevoegde agendapunten.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
•
Speelruimtebeleid
Frank Schuurmans wil hierop reageren. Concept persbericht heeft alles in gang gezet. De gemeente
richt zich normaalgesproken op kinderen boven 4 jaar. De speeltuin bij Weling is veranderd en wordt
nadien minder bezocht. De speeltuin in Steyvershorst is meer voor de kleintjes. Eigenlijk zou de hele
doelgroep in een speeltuin terecht moeten kunnen.
Frank zou hierover een reactie willen geven naar de gemeente toe dat het beleid hierover niet ideaal
is. Hij wil hierover graag met Ger Janssen (stichting speeltuinen) overleg plegen. Dan kunnen ze bij
overeenstemming samen een punt maken naar de gemeente toe. Reactie hierover terugkoppelen
naar de dorpsraad en doorgeven aan de gemeente.
•
Prioriteitsgelden
Dit is het uniforme standpunt t.o.v. alle gemeentes.
•
Concept APV
De vraag is of de dorpsraad hierop moet reageren. Het zijn regels voor alle gemeentes en niet
specifiek gericht op Kronenberg.
•
Gladheidbestrijding
•
Sportaccomodatiebeleid
3. Notulen en actielijst DR 13 april 2011
- Agendapunt 13/pagina 3. Vervoeren …plan?? Moet veranderd worden in ; gemeentelijk
verkeers- en vervoerplan.
- Rondvraag 16. Naam Ger Tiessen foutief gespeld. Dit moet zijn; Ger Tiesen.
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
- Agendapunt 11. Dianne Spreeuwenberg zal contact opnemen met de betreffende inwoner.
- Agendapunt 7. Frank Schuurmans vraagt of de persoon in kwestie benaderd is. Dit is gebeurd.
Zie actielijst punt 5.
Actielijst:
- Nr. 5 ; Op 28 mei zal tijdens het concert van de fanfare de SLK cheque uitgereikt worden.
- Collectieve collecte; bij “actie door” de naam van Piet Selen toevoegen.
- De vrachtwagenparkeerplaats is op de lange baan geschoven door de gemeente.
4. Kronenberg Veilig, toelichting door Lars
Dit agendapunt is naar het begin van de vergadering verschoven.
5. Werkgroep centrumplan
Frank Schuurmans licht toe. Op 26 april jl. is de werkgroep bij elkaar geweest. De
werkgroep is bij deze compleet. Alle zaken zijn nog eens doorgelopen. Er is over
communicatie gesproken. Thijs Hermans is bij het overleg aanwezig geweest wat erg
verhelderend heeft gewerkt. Zijn boodschap : hou het simpel en niet te groot. Zijn advies
is om de grenzen van het centrum vrij klein te houden. De grenzen van het centrum zijn
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daarop aangegeven. Hij was het in grote lijnen met de aangegeven punten eens. Thijs
Hermans adviseert om er een uniformer geheel van te maken. Opmerkelijk punt is de
glascontainer. Het is toegezegd dat deze onder de grond komt. Thijs wil de werkgroep
graag ondersteunen maar dit wordt helaas niet goedgekeurd door de gemeente.
Het plan van aanpak is doorgesproken. In plaats van een groot rapport wordt de voorkeur
gegeven aan een Power Point presentatie. Frank Schuurmans zal een herinneringsmail
sturen naar de leden van de werkgroep met nogmaals het verzoek foto’s te knippen.
Dinsdag 17 mei is volgende bespreking met de werkgroep. Op maandag 16 mei is de
voorbespreking van deze bijeenkomst.
Er zal een professional ingeschakeld moeten worden die verstand heeft van het inrichten
van dorpspleinen. Er zou iemand benadert kunnen worden die hiervoor een opleiding
volgt. Dit voorstel wordt in de voorbespreking doorgenomen. Een folder van inrichtingen
van dorpspleinen wordt ter info aangeboden om ideeën op te doen over deze kwestie.
6. Werkgroep Ommetjes de 8 van Kronenberg
Logo ontwerp. Er is een offerte ontvangen van Hint Vormgeving.
Er zal aangegeven moeten worden wat de wensen zijn. Op basis hiervan wordt een ontwerp
van het logo gemaakt. Vraag Hint Vormgeving om met een aantal voorzetten te komen. Dianne
Spreeuwenberg neemt contact op met Hint Vormgeving.
Jan Philipsen is met 5 personen het ommetje gaan lopen. Dit heeft verhelderend gewerkt en
ook enkele wijzigingen opgebracht. Jan van de Vight maakt hier een voorstel van en hierop kan
een offerte aangevraagd worden. Jan Philipsen neemt hierover de beslissing. Er worden extra
palen besteld. De vraag wordt gesteld wie het onderhoud gaat doen. De Dorpsraad zegt toe om
eventuele gebreken vast te stellen en door te geven. Jan Philipsen neemt dit op zich. Niet teveel
extra borden plaatsen maar eerder een extra zitbank.
7. Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
De eerste steenlegging vindt plaats op 1 juli 2011. De invulling is helemaal geregeld. De
voorzitter van de dorpsraad is gevraagd voor het geven van een speech. Zowel de
voorzitter als Erik Bovee zien zichzelf niet als de juiste persoon om dit te doen. Jan
Philipsen wordt hiervoor gevraagd en hij neemt dit in overweging. De eerste steen wordt
overigens gelegd door de oudste inwoner van Kronenberg en de jongste scholier van de
basisschool van Kronenberg.
8. Overleg gemeente dorpsraden 19 april
Jan Philipsen is bij het overleg aanwezig geweest. Verschillende stellingen werden hier
behandelt. Een en ander wordt nog door Jan Philipsen op papier gezet. Het is een interessante
avond gebleken. Volgende vergadering staat gepland voor 7 juni 2011. Ditmaat gaat het over
WMO. Jan Philipsen kan deze vergadering niet bijwonen. Er wordt gevraagd wie zich beschikbaar
stelt om te gaan.
21.18 uur; Piet Selen sluit aan bij de vergadering.
Piet Selen wordt gevraagd of hij naar het overleg op 7 juni wil gaan. Piet Selen kan deze
bijeenkomst slechts gedeeltelijk bijwonen. Hij zal Jan Philipsen afmelden. Er melden zich geen
andere dorpsraadleden aan.
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9. Fondswerving schoolplein – dorpsplein
Piet Selen licht dit agendapunt toe. De school heeft het ontwerp/plan goedgekeurd. De
basisschool is echter niet gerechtigd om subsidie aan te vragen voor de inrichting van het
school/dorpsplein. Het school/dorpsplein heeft diverse functies en moet bij bepaalde
activiteiten betrokken kunnen worden, zoals bij een evenement. Hier is al rekening mee
gehouden. Het betreft namelijk een openbare ruimte en daarvoor zou de Dorpsraad de
aangewezen instantie zijn om hiervoor subsidie aan te vragen. Via de gemeente kan
blijkbaar ook geen subsidie worden aangevraagd.
De fondswerving richt zich puur op de speeltoestellen voor de lagere groepen en de
speeltoestellen voor buiten. De stichting Torrekoel heeft diverse aanvragen gedaan. Ook
Kinderpostzegels is hiervoor benaderd. Zij kunnen alleen toezeggingen doen voor
toestellen buiten.
Er wordt afgesproken de Stichting Speelvoorzieningen erbij te betrekken. De voorkeur
gaat uit naar een samenwerking tussen de Dorpsraad – School – Stichting
Speelvoorzieningen. Er wordt gevraagd wie uiteindelijk verantwoordelijk is. Uren van
onderhoud kunnen gedeclareerd worden. Iedereen ziet de samenwerking met stichting
Speelvoorzieningen zitten. Voorzitter neemt contact op met Ger Janssen. Piet Selen sluit
aan namens de Dorpsraad voor de fondswerving. Ook de school zal benaderd moeten
worden voor overleg.
10. Gezamenlijke collecte Kronenberg
Erik Bovee licht dit agendapunt toe. Hij zegt verrast te zijn door het grote aantal
aanmeldingen en de reacties van andere dorpsraden die al zoiets opgezet hebben. Er wordt een
avond georganiseerd voor de verantwoordelijken van deze collectes. Op 14 Juni a.s. schuiven
deze personen aan. Dan kunnen er vervolgstappen worden ondernomen. Het Overlegplatform
Evertsoord en Sevenum worden beide uitgenodigd als toehoorder. Mensen die in Horst en
America de collectieve collectes hebben gerealiseerd komen hierover uitleg geven. Veel positieve
reacties gekregen op het initiatief.
11. Website en communicatie
Rick Thijssen licht dit agendapunt toe. Hij laat een concept van de website aan de
aanwezigen zien. Iedereen is positief. Het wordt een zelfstandige website voor de
dorpsraad. Er zal moeten worden bekeken hoe de gegevens opgesplitst kunnen worden.
De Torrekoel zal zich hierover moeten beraden. Piet Selen zal dit doorcommuniceren
naar de Torrekoel.
Welke naam past het beste bij de website van de Dorpsraad van Kronenberg.
Dorpsraadkronenberg.nl heeft de voorkeur. Omliggende dorpen gebruiken het ook op
deze manier. Er zal promotie gedaan moeten worden om de nieuwe naam/website te
lanceren. Er zal gekeken moeten worden hoelang de contracten lopen via Maikel
Leysten. Ook het kostenplaatje moet bekeken worden. Verder moet de site praktisch te
gebruiken zijn en eenvoudig aan te passen. Jan Philipsen en Rick Thijssen gaan de site
verder uitwerken.

12. Rondvraag
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Frank Schuurmans; Hij vraagt naar de reacties van leden van de Dorpsraad op de mail met
persoonlijke gegevens. De meesten hebben gereageerd. Dianne stuurt de lijst door naar alle
leden.
Dianne Spreeuwenberg; Groepsfoto voor op de website.
Ook zorgt zij bij de volgende vergadering voor de papieren van KvK. Rick sluit definitief aan bij
de Dorpsraad.
Jan Philipsen; Hij heeft een declaratieformulier toegestuurd aan Erik Bovee. Als er extra
kosten worden gemaakt mogen deze gedeclareerd worden. Hier zal een standaard bedrag (km
vergoeding) voor afgesproken moeten worden. (Wettelijk gezien is dit ongeveer 0,28 cent per
kilometer.) Erik Bovee stuurt het formulier door naar de rest van de leden. Als er aantoonbare
kosten gemaakt worden, kunnen deze gedeclareerd worden. De manier waarop wordt nog
bekeken.
Piet Selen; Het concept van DRO moet volgens hem wel bekeken worden. Hij vraagt zich af
wat de functie van dit bericht is. Wat verwacht de gemeente van de Dorpsraad. Waar wordt dit
concept nog meer naartoe gestuurd? Misschien kan dit als agendapunt/vraag aangeleverd
worden bij de volgende DRO vergadering. Er is echter niemand van de dorpsraad aanwezig bij de
volgende vergadering om hierop te reageren.
13. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.22 uur.
Genotuleerd door Lilian Appeldoorn.
Vastgesteld in de dorpsraadvergadering d.d. 11 mei 2011.
Ondertekend voor akkoord door Dianne Spreeuwenberg, secretaris

____________

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, wnd. voorzitter

____________
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