Dorpsraadvergadering 12 februari 2014
Aanwezig:

Piet Kurvers, Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Jan Philipsen, Lilian
Appeldoorn, Frank Schuurmans, Mark van Lier

Afwezig:

Rick Thijssen

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.36 uur en heet de aanwezigen welkom.
Ook de toehoorders worden welkom geheten.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
-

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen;
Uitnodiging en aanmelding Terugkomdag op maandag 24 februari 2014
in Kronenberg in de Torrekoel. Geïnteresseerden kunnen deze avond
bezoeken.
Piet Kurvers; Brief Oranje fonds
Uitnodiging voor de jeugdprinsereceptie
Erik Bovee geeft aan dat hij een ingekomen stuk mist; het voorstel van de
gemeente voor de nieuwe vergoedingen betreffende het greenteam.
Uitnodiging om deel te nemen aan de landelijke opschoondag van 29
maart 2014
Overleg woningcorporaties; voor 15 februari a.s. aangeven of er wel of
geen interesse is. Dorpsraad Kronenberg meld zich aan.
De maten voor de inkomborden zijn door Gertie doorgegeven. De
borden zijn echter al besteld na overleg met de gemeente. Destijds heeft
de gemeente geen eisen aan maten doorgegeven. Er is al
terugkoppeling met de gemeente geweest.
Kosten digitale enquête inzake DOP III; Kosten zijn slechts € 200 á 300,-- als
Kronenberg mee wil liften op een enquête van de gemeente.
Uitnodiging voor het dorpsradenoverleg van 10 februari jl.
Uitnodiging voor symposium OV op dinsdag 11 februari jl.
Vraag vanuit Synthese (Buro Bram) om de keten in Kronenberg te
inventariseren en de adressen door te geven in opdracht van de
gemeente en Lekker Friz. Tijdens de DRO is er ook een oproep gedaan.
Maar wel de gegevens pas doorgeven na goedkeuring van de
bezoekers van de keten.
Vraag vanuit de gemeente of er behoefte is aan het toevoegen van een
agendapunt aan het dorpsradenoverleg voor toelichting door Samen
Bouwen Nu om voor starters en senioren betaalbare koopwoningen te
realiseren.
Uitnodiging opening Alzheimer Café in Horst
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3. Notulen vergadering en actielijst 8 januari 2014
Notulen;
Geen aanpassingen.

Naar aanleiding van de notulen;
Ger Janssen heeft contact gehad met de heemkundevereniging over de
Kempkesstraat inzake een reeks in de Hallo over straatnamen in Horst aan de
Maas. Mart Lenssen verdiept zich hierin.

4. Financieel overzicht 2013, begroting 2014
Erik Bovee geeft uitleg bij het overzicht. Lilian Appeldoorn en Jan Philipsen doen
de kascontrole en hebben deze akkoord bevonden.

5. DOP – III
Ger Janssen licht toe; De actiepuntenlijst van de vorige DOP is niet meer
actueel. Er zal dit jaar een actualisatie van de DOP komen. Het is de bedoeling
om vanaf het eerste moment derden (zoveel mogelijk inwoners) te betrekken
zodat zij mee kunnen liften. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan
verenigingen,de kerk, de Kroevert, KJEM, stichting Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg (de Torrekoel), stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord (o.a. de
Kompaniej). Dan is het niet alleen een document van de dorpsraad maar van
heel Kronenberg. Planning is om eind 2014 met de nieuwe DOP klaar zijn. Er zal
een enquête uitgezet worden voor eind juni. Bij de gemeente is een enquête in
de maak, maar de planning is nog niet duidelijk. Als de enquête van de DOP
hierop mee kan liften, zijn de kosten aanzienlijk lager. De leden van de
werkgroep zullen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het aangeboden plan
wordt door de Dorpsraad goedgekeurd.

6. Wensbus
Felicitaties van de leden voor het succesvol binnenhalen van deze Pilot!
Piet Selen; Eind november is het plan met succes ingediend. Kronenberg heeft
de Pilot toegewezen gekregen. Zaken worden op dit moment nog uitgewerkt.
Er hebben zich al ongeveer 10 vrijwilligers gemeld als chauffeur van de bus. Zij
zullen aan een test worden onderworpen en worden tevens medisch gekeurd.
Hopelijk kan iedereen deelnemen. Men is ook op zoek naar personen om een
en ander omtrent de wensbus te coördineren. Twee personen zijn hiervoor al
benaderd. Een persoon heeft toegezegd. Het is wenselijk dat twee personen
deze taak op zich nemen.
Er zal klein worden begonnen met het ophalen en terugbrengen van de
deelnemers van de Kompeniej. Hopelijk zal het leerlingenvervoer vanuit
Evertsoord aan kunnen sluiten. Actieradius zijn hoogstwaarschijnlijk de kernen
Kronenberg – Evertsoord, station Horst, gemeentehuis Horst, markt Horst. Het is
wel zaak om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn om het inzichtelijk te
maken voor de inwoners. De wensbus rijd op 28 februari voor het eerst in
Kronenberg.
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7. Bouwen en Wonen
Mark van Lier; Hij is bij de DRO aanwezig geweest. Hij heeft een korte
samenvatting gestuurd naar alle dorpsraadleden. Morgen is er overleg bij de
gemeente voor de laatste voorbereidingen inzake CPO. In de week voor
carnaval is er een informatieavond in de Torrekoel voor de geïnteresseerden. Zij
worden persoonlijk uitgenodigd. Ger Janssen regelt een redactioneel stuk voor
in de Hallo voor nog wat extra uitleg over dit onderwerp.

8. Inrichting speelplaats / dorpsplein

Lilian Appeldoorn; Maandag 10 februari jl. is de werkgroep inrichting speelplaats
/ dorpsplein voor het eerst bij elkaar geweest. Om er achter te komen wat de
kinderen zelf leuk vinden, zal er een enquête uitgeschreven worden voor de
kinderen van groep 6 t/m 8. De leerkrachten van de jongere kinderen zullen dit
onderwerp in de klas bespreken.
Omdat het budget beperkt is, zal er creatief moeten worden omgegaan met
de mogelijkheden en de beschikbare ruimte. Bedrijven zullen benaderd worden
of er materialen gesponsord kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan anti
worteldoek voor onder de houtsnippers, de houtsnippers). Om het budget wat
op te rekken, zou Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen benaderd kunnen
worden. ( een samenwerkingsverband van Jantje Beton, het VSB fonds, het
Revalidatiefonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind en de
Stichting Kinderpostzegels Nederland). Omdat een klimrek vrij duur is in
aanschaf, is de mogelijkheid van een avonturenpad geopperd. Omdat de
ruimte met rubber tegels hiervoor te klein is, zou een deel van het grote perk bij
een van de bomen gebruikt kunnen worden. Het Greenteam heeft
herhaaldelijk aangegeven dat het onbeplante perk moeilijk onkruidvrij te
houden is.
Vanuit de gemeente is aangegeven dat er geen financiële mogelijkheden zijn.
Wel heeft de gemeente aangegeven dat er vanuit de Dorpsraad
mogelijkheden zijn vanuit de prioriteitsgelden. Dorpsraad geeft aan dat er eerst
een volledig uitgewerkt plan overlegd moet worden. Op dat moment zal
worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. De volgende bijeenkomst van de
werkgroep is gepland op maandag 10 maart.
20.49 uur; Mark van Lier verlaat de vergadering.

9. Wandelpad door Groote Veld
Piet Selen; Dit wandelpad wordt helaas ook gebruikt door quats, motoren e.d.
Mensen lopen door de gewassen. Hier is over geklaagd door de eigenaar van
de landbouwgrond.
20.58 uur; Ger Janssen verlaat de vergadering.
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Recht van overpad staat nergens beschreven. Erik Bovee en Piet Selen zullen
het gesprek aangaan met de nieuwe eigenaar van de grond. De dorpsraad wil
alles doen om het pad ontoegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer
zodat de problemen worden opgelost.

10. Nieuws van het Greenteam

Jan Philipsen; 29 maart is de landelijke opschoondag. Piet Kurvers bied aan om
de Kjem te benaderen en te vragen om dit te coördineren.
De Wilg; project ‘Handen uit de mouwen’ is met de gemeente aan de slag
gegaan. Het project is aangemeld bij NL Doet en heeft een toezegging
gekregen. De aanwonenden zijn zeer gemotiveerd. Zij doen zelf in de toekomst
ook het onderhoud. Op 22 maart, tijdens de dag van NL Doet, gaat de eerste
aanplant de grond in.

11. Rondvraag

Jan Philipsen; bijeenkomst vanuit WIJ terugkomdag. De gemeente heeft de
Torrekoel afgehuurd. Mooi dat de gemeente de gemeenschapshuizen gebruikt.
Erik Bovee; Spaarrekening van de dorpsraad heeft hij omgezet in een andere
vorm waarmee meer rente wordt gegenereerd.
Piet Selen; De komborden zijn binnen. Er zijn hoogstwaarschijnlijk geen goede
beugels bij geleverd.
Een van de toehoorders; de landelijke opschoondag kenbaar maken in de
media, zodat inwoners aan kunnen sluiten.
Een van de toehoorders; Omtrent wensbus; Er wordt gevraagd of aangegeven
kan worden wat de mogelijkheden zijn met de wensbus. Piet Selen geeft aan
dat hier op dit moment aan gewerkt wordt. Eerst zal een en ander duidelijk
moeten worden. Het is niet de bedoeling dat de bus het reguliere vervoer gaat
vervangen.
Piet Kurvers; Hij heeft gisteren de gemeenteraadvergadering bijgewoond.
Hierin werd de eventuele toezegging van financiële steun aan het
jeugdgebouw behandeld. De raad staat positief tegenover de plannen van de
Kjem.
Piet Selen; Hij vraagt wie er aanwezig is bij de recepties met carnaval. Mark van
Lier en Erik Bovee zullen meegaan.

12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 21.33 uur
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