Dorpsraadvergadering 11 september 2013
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Frank Schuurmans, Mark van Lier, Ger Janssen
Piet Kurvers opent de vergadering om 19.36 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
-

ANBI

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

Ingekomen;
- Aanvraag SLK verkeershesjes
- SLK van stichting jeugdgebouw
- Gemeente Barneveld met het programma voor 21 september inzake Dorpsvernieuwingprijs
- Uitnodiging DRO
- Verzoek agendapunten voor overleg met college
- Mail binnengekomen inzake bord SV Kronenberg
- Uitnodiging van gemeente Horst a/d maas voor vergadering 10 september
- KBO; reactie op het schrijven van de dorpsraad. Ger Janssen zal een reactie
terugsturen.
- Belastingdienst ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De regelgeving
verandert per 1 januari 2014. Erik Bovee heeft zich in de materie verdiept.
Vanaf 1 januari a.s. moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens
publiceren. Zijn voorstel is om de dorpsraad uit te laten schrijven. Erik zal het
afmelden voor zijn rekening nemen. Per 1 januari 2014 zal de ANBI status van
de dorpsraad eindigen.
- De Kerk heeft een brief gestuurd naar de gemeente inzake stroomvoorziening via de kerk naar de Jeu de Boules baan.
- Scanfonds ; herinnering geldigheidstermijn
- Horst aan de maas ; notulen DRO. Prullenbakkenbeleid heeft voor Kronenberg geen functie.
- Uitnodiging receptie Monte Corona inzake WMC
- Uitnodiging stichting gemeenschapsvoorzieningen. Ger Janssen zal hieraan
deelnemen.
- Verzoek van aanwonenden Blaktdijk over een aanstaande Oost/West verbinding. Er is informatie ingewonnen bij Gertie van de gemeente. Er zijn blijkbaar nog geen concrete plannen. Dit zal terugkoppelt worden naar de
aanwonenden.

Dorpsraadvergadering 11 september 2013

Pagina 1

Verzonden;
- Oranjefonds; Piet Selen heeft wederom een activiteitenplan voor de jeu de
boules door gegeven.
- Hallo; serie Kruisen en kapellen. Zij stellen vragen over de ‘Roodbeenkapel’.
Dit zal doorgestuurd worden naar de stichting Kruisen en kapellen.

3. Notulen dorpsraadvergadering en actielijst 10 juli 2013
Notulen;
Aanwezig; Jan Philipsen toevoegen.
Pagina 1 bij Naar aanleiding van de notulen; Erik Bovee vraagt…. Dit moet zijn;
Er wordt gevraagd hoe de status is van de overlast door hondenpoep.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 2 wat betreft de kunstbanken; Jan Philipsen geeft aan dat van de diefstal van de tekstbordjes geen aangifte kan worden gedaan.
We bedanken Hay Sijbers, Piet Selen en Kees Hoogendoorn voor de hulp bij het
plaatsen van de boomstammen. Zij zullen binnenkort een attentie ontvangen.
Lilian zal hiervoor zorgen.
Actielijst;
Overlast door hondenpoep; Ger Janssen en Erik Bovee zijn hiermee bezig. Zij geven aan dat het vooral een mentaliteitskwestie is. Erik neemt het initiatief om
een en ander op papier te zetten en geeft dit door aan Ger.

4. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan – bord SV Kronenberg
Frank Schuurmans licht toe; een week geleden heeft hij met Marcel Sijbers de
eindoplevering gedaan. Het gras is ondertussen ingezaaid. De bankjes zullen
nog verankerd worden. Als de bankjes vooraan geplaatst zouden worden, kunnen er geen 2 banen ontstaan. Vandaar de keuze voor plaatsing achterin.
Er zal een set ballen voor algemeen gebruik in de Torrekoel komen te liggen.
Opening van de Jeu de Boules baan; er komt nog een bijeenkomst met de
werkgroep. Dan zal dit nader bepaalt worden.
Bord SV Kronenberg; Het glas is tijdens de bouw kapot gegaan. De dorpsraad
betreurt het gebeurde. Frank Schuurmans maakt een voorzetje naar het bestuur
van de SV.

5. Nieuws van het Greenteam

Jan Philipsen licht toe; Ze zijn druk bezig met de gemeente. Er ligt een beplantingsvoorstel. Er is tevens een verzoek van de groengroep waar eventueel bomen geplant kunnen worden in Kronenberg. De dorpsraad is er voorstander van
dat de bomen op het plein verwijderd worden, conform de blauwdruk. Het
groen in de onderliggende perken moet worden aangepakt, maar de bomen
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verhinderen dit door de wildgroei aan wortels. Bovendien is de conditie van
(vooral de middelste boom) bomen zeer slecht. Het Greenteam wil hier mooie
perken van maken. Communicatie naar direct aanwonenden en inwoners
moet van tevoren gebeuren. De aanplant begint na half november, verdeeld
over 2 of 3 zaterdagen. Hier zal een project van gemaakt moeten worden. Hulp
van de dorpsraadleden is gewenst / noodzakelijk. Het gaat namelijk om 4000
planten die de grond in moeten. Er zal eventueel een avond belegd worden
voor aanwonenden voor uitleg en het eventueel aanmelden om mee te helpen. Erik Bovee zal contact opnemen met Mariëlle Kok over de laatste aanpassingen.

6. Verzoek tot aanschaf verkeershesjes

Ger Janssen licht toe; Matt Huys heeft een aanvraag ingediend bij het SLK. De
organisatie van de Hemelrit vraagt aan, maar het gebruik van de hesjes is voor
verenigingen e.d. van heel Kronenberg. Het beheer zou via de Torrekoel kunnen gaan. Echter moet de Torrekoel dan formeel de aanvrager zijn om aan de
spelregels van SLK te voldoen. Piet Selen zal dit aan Matt Huys doorgeven en de
rest doorkoppelen aan de Torrekoel.

7. Presentatie en uitreiking Dorpsvernieuwingprijs 2013
Piet Selen; Er hebben zich 9 personen aangemeld om mee te gaan. Het busvervoer is geregeld. Jan Philipsen bied aan om te rijden.
Piet Selen heeft een voorstel voor de presentatie gemaakt. Hij heeft een gesprek gehad met 2 medewerkers van de gemeente. Kronenberg is 1 van de 16
kernen van Horst aan de Maas. De gemeente levert misschien nog wat materiaal. Een van de medewerkers (Geert) heeft meegeholpen met de powerpointpresentatie en het resultaat mag er zijn! Er zal een vermelding in het Klökske komen over het feit dat Kronenberg hieraan deelneemt. Tevens zal de PowerPoint
presentatie op de site gezet worden.

8. Aanvragen SLK

Zie agendapunt 6.

9. Jeugdgebouw (KJEM)
Piet Kurvers licht toe; Negatieve publicatie in de media omtrent de staat van
het clubgebouw. De subsidie valt in een keer weg. Er wordt op dit moment bekeken hoe de exploitatie van het gebouw op orde kan komen. Er is veel vraag
naar verhuur door jeugdverenigingen. Het gebouw is essentieel voor de Kronenbergse jeugd. Er wordt gekeken naar alternatieve manieren om geld te
vergaren. Er is een aanvraag gedaan bij het SLK. Het bedrijfsleven zal worden
benaderd en Fondswerving zal worden opgezet.
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10. Reactie college op Blauwdruk
Er heerst teleurstelling over de reactie van de gemeente dat de Blauwdruk ter
kennisgeving wordt aangenomen door het college. Er wordt een overleg aangevraagd met het college voordat de vergadering met het college in november plaatsvindt. De afspraak was, dat wijzigingen door worden gegeven aan de
dorpsraad; zie voorbeeld asfalteren Americaanseweg. Er wordt een formeel
verzoek aan de gemeente gericht om overleg met het college inzake Blauwdruk (Ger Janssen). Gertie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

11. Nieuwjaarsbijeenkomst / vrijwilligers
Namen van leden van de werkgroepen moeten worden doorgegeven aan Ger
Janssen. Er zal zo snel mogelijk een datum geprikt moeten worden. De eerste
zondag na Nieuwjaar heeft de voorkeur. (Dat is 5 januari 2014). Ger Janssen en
Mark Van Lier zullen zich hiervoor inzetten.

12. Bouwen en wonen

Mark Van Lier licht toe; De gemeente heeft samen met de belastingdienst uitgezocht dat de huidige grondprijs gehandhaafd moet blijven. Deze kan helaas
niet verlaagd worden. Er is een Facebook pagina gemaakt (concept ) en er is
een e-mailadres aangemaakt waarmee gewerkt gaat worden. De dorpsraadleden ontvangen een plan/voorstel ter info.

13. Overleg met college (13 november a.s.)
Agendapunten;
- Blauwdruk
- Jeugdgebouw
- Blaktdijk
- Bouwen en wonen Kronenberg
- Hippisch centrum
- Oost/West verbinding

14. Activiteitenplan 2013 / 2014
De dorpsraad gaat weer een nieuw jaar starten en wat zijn aandachtspunten
voor de dorpsraad;
- Jongeren betrekken bij activiteiten
- Vernieuwen van DOP
- Verbinden met elkaar
- De discussie met mensen aangaan
- Misschien wat meer actie voor jongeren
Het idee wordt geopperd om een flatscreen te gaan gebruiken voor vermelding van alle activiteiten die in Kronenberg plaatsvinden. Het bundelen van informatie van bijvoorbeeld verenigingen. Deze flatscreen zou zichtbaar voor
iedereen geplaatst moeten worden. Mogelijk voor een raam van de Torrekoel.
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15. Rondvraag
Piet Selen; eigen activiteiten (van de dorpsraad) staan vaak niet in de activiteitenagenda. Neem bijvoorbeeld deelname aan de dorpsvernieuwingprijs in
Kootwijkerbroek. Er wordt afgesproken dat alle leden hieraan mee gaan werken
en vooral tijdens vergaderingen activiteiten voor deze agenda aandragen.
Wat betreft dorpsvervoer; stichting welzijn Kronenberg/Evertsoord; 2 oktober is er
in de Wingerd een bijeenkomst voor dit soort initiatieven. Iedereen kan aanschuiven.
Jan Philipsen; woningbouw; Op 22 oktober is er een bijeenkomst. Hij attendeert
Mark Van Lier hierop.

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

Dorpsraadvergadering 11 september 2013

Pagina 5

