Dorpsraadvergadering 12 oktober 2011
Aanwezig; Piet Kurvers, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen, Frank Schuurmans.
Afwezig; Erik Bovee, Dianne Spreeuwenberg
Piet Selen komt later.
Piet Kurvers (waarnemend voorzitter) opent de vergadering om 19.35 uur en heet de
aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Er worden geen agendapunten toegevoegd.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
•

Bevestiging aanvraag stimuleringssubsidie

•

Uitnodiging 11 november ; bewegen is beleven

•

Uitnodiging 12 november; Nationale plattelandsparlement
Is in tweede kamer. Voor wie interesse heeft, kan er naartoe gaan.
Piet Kurvers en Jan Philipsen gaan er samen naartoe.

•

Uitnodiging woensdag 19 oktober; Algemene ledenvergadering VKKL
(Vereniging kleine kernen Limburg).

•

Programma begroting 2012 gemeente Horst aan de Maas

•

Concept GVVP (deze heeft Erik Bovee); Gemeentelijk vervoer- en verkeersplan.
Hierin staat vermeld dat er onderzocht zal worden of er een parkeerplaats voor
vrachtwagens bij het sportpark kan komen.

Er is een aanvraag binnengekomen van de organisatie van de Sint maarten activiteiten; de
Dorpsraad wijst een bijdrage van € 50 toe.

3. Notulen en actielijst Dorpsraadvergadering van 13 september jl.
Notulen:
Pagina 3, tweede alinea, regel 3, moet worden: Paul Dijkman heeft nogmaals aangegeven
dat er mogelijk op provinciaal niveau subsidie te verkrijgen is.
Pagina 3, Website, evtueel moet zijn; eventueel.
Pagina 4, alinea 3, laatste regel moet zijn; Jan Philipsen zal hier naartoe gaan.
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.
Actielijst:
Nr. 4 Informatie subsidie navragen bij Paul Dijkman. Dit wordt anders ingevuld. Er zal een
afspraak gemaakt worden met Ben van Essen. Piet Kurvers neemt dit op zich.
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4. Voortgang projecten:
a. Noodpalenplan
Jan Philipsen licht dit onderdeel toe: Er is contact geweest met een ambtenaar van de
gemeente Horst aan de Maas, deze vindt het een prima plan. Hij zal informatie geven van
mogelijke leveranciers van palen. Lars Hoebers komt, na rondgekeken te hebben in de
bossen, tot 20 locaties waar de noodpalen kunnen worden geplaatst. De prijzen van de
palen bij leveranciers zijn schrikbarend hoog. Er zal nog het een en ander met elkaar
vergeleken worden. De kosten declareren bij de Dorpsraad. Dit project wordt betaald van
prioriteitsgeld. Als het project rond is, wordt er een mailtje naar Dianne Spreeuwenberg
gestuurd zodat zij een aanvraag in kan dienen voor de prioriteitsgelden.
b. Dorpsommetjes “8 van Kronenberg”
Jan Philipsen geeft aan dat het project in een vergevorderd stadium is. Omdat het weer de
laatste tijd tegenzit, is de uitvoering wat opgeschoven. Het pad wordt hoogstwaarschijnlijk in
de komende dagen gerealiseerd. De financiële afwikkeling verloopt via het IKL. Mart
Lenssen is akkoord met de tekst en enkele wijzigingen daarin.
Als het project klaar is, zal er ruchtbaarheid aan gegeven moeten worden. Er zal een
programma gemaakt moeten worden en een vermelding in ’t Klökske. Ook worden de
mensen uitgenodigd die erbij betrokken zijn geweest.
c. Gezamenlijke collecte
Piet Selen licht dit onderwerp toe: De groep mensen van verschillende collectes is weer bij
elkaar geweest. Deze avond is definitief besloten voor een gezamenlijke collecte in
Kronenberg en Evertsoord. In juni 2012 zal de eerste keer gezamenlijk gecollecteerd
worden. Zes personen gaan zich hier voor inzetten; Gerard Janssen, Jeannette Maas,
Yvonne Aerts, Mia Droog, José Bovee en Toos Nellen. Gerard Janssen is voorzitter van
deze werkgroep. Op 20 oktober a.s. zal deze werkgroep voor het eerst bij elkaar komen voor
overleg. De betaalrekening voor dit project is de rekening van de Dorpsraad. Hier zijn de
aanwezige leden het mee eens. Dit zal Erik Bovee verder gaan regelen. Sevenum zal in
2013 hoogstwaarschijnlijk zelf starten met een gezamenlijke collecte.
d. Fondswerving schoolplein/dorpsplein
Piet Selen licht dit onderwerp toe: Er spelen een aantal zaken. De gemeente is aan zet voor
inrichting van het schoolplein. Als de rest ingericht moet worden volgens het plan dan zal het
dorp een bijdrage moeten gaan leveren voor het onderhoud. Dan word het hele plein
namelijk wel ingericht. De Dorpsraad gaat hiermee akkoord. Voor dit project komt men
echter nog geld tekort. Hier zou fondswerving voor geregeld kunnen worden.
Het plein zou een ontmoetingsfunctie kunnen krijgen. Er worden verplaatsbare hekken
geplaatst. Ook staan er twee monumentale bomen waar waarde aan gehecht wordt. Er
kunnen banken geplaatst worden. Wel wordt aangegeven dat het verstandig is om banken te
kiezen die uniform in de hele kern terugkomen. Ook hier kan in het kader van de blauwdruk
Centrumplan gewerkt worden. Eventueel Mariëlle Kok vragen naar suggesties voor
straatmeubilair. Zij zal hier vast ideeën over hebben. Op 20 oktober a.s. bij het overleg met
het college is zij ook aanwezig. Ook de gemeente zou hiervoor benaderd kunnen worden. Er
is echter sprake van tijdsdruk. Piet Selen gaat aan de slag met de fondswerving. Er gaat een
contract opgesteld worden in opdracht van de Dorpsraad. Op termijn zal hier een werkgroep
voor opgericht worden.
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e. Website
Rick Thijssen licht dit onderwerp toe: De meeste gegevens zijn aangepast. Voor
ontbrekende informatie gaat hij zelf mensen benaderen. De site gaat morgen officiëel in de
lucht. Piet Kurvers maakt een redactioneel stuk voor ‘t Klökske met de mededeling dat de
Dorpsraad een nieuwe website heeft. Rick Thijssen stuurt een mailtje naar de DR leden dat
de site in de lucht is. De faktuur wordt ingediend bij de Stichting Dorpsraad.
f. BMV
Op dit moment is er geen informatie over de vorderingen van de bouw. Gevraagd wordt of
er al ideeën zijn over de officiële opening. Dit is aan de werkgroep communicatie. Hier
zouden verenigingen tijdig van op de hoogte moeten worden gesteld zodat hierop ingespeeld
kan worden.
De gymzaal en kinderopvang zal straks onder beheer van de Torrekoel komen.

5. Vaststelling definitieve blauwdruk kern
Frank Schuurmans licht toe; De Dorpsraadleden hebben het plan ingezien. Gisteren is er
een gesprek geweest met het kerkbestuur. Pastoor, Karl-Heinz Walter en leden van het
kerkbestuur zijn positief over het plan.
 Piet Selen sluit om 20.21 uur aan in de vergadering. (De agendapunten
“Gezamenlijke collecte” en “Fondswerving schoolplein/dorpsplein” zullen later alsnog
door hem worden toegelicht).
De Dorpsraad keurt het plan zoals het er nu ligt goed. Frank Schuurmans zorgt zelf voor een
beamer zodat 20 oktober a.s. een mooie presentatie gegeven kan worden. Het centrumplan
zal deze avond worden aangeboden aan het college. Er worden nog enkele exemplaren bij
geprint zodat ieder lid van het college er over beschikt. Tevens wordt de uitwerking van de
vragenlijst en de PowerPoint aangeboden. Piet Kurvers maakt een opzet voor de brief
behorende bij het plan. Het centrumplan kan daarna op onze site vermeld worden zodat een
en ander gedownload kan worden. Als afsluiting wordt nog een keer met de werkgroep
geëvalueerd.

6. Voorbereiding jaarlijks overleg College van B&W op 20 oktober 2011
Dit overleg vindt plaats om 20.00 uur bij café Ummenthun. Een zal een grote tafel geplaatst
worden waar DR en College aanschuiven. Stoelen klaarzetten voor toeschouwers. Rob
Ummenthun kan benaderd worden voor de beamer. Deze avond wordt de agenda
besproken en de blauwdruk Centrumplan wordt aangeboden. Piet Kurvers leidt de
vergadering . Piet Selen zal deze avond de dorpsdagvoorziening toelichten. Het verslag van
de vorige vergadering zal bekeken worden om te zien wat er daadwerkelijk uitgevoerd is.
Publiciteit; Website en vergadering van 20 oktober vermelden. Redactie van Dagblad
eventueel benaderen (De Hallo wordt ook genoemd). Piet Kurvers maakt een artikel.

7. Stand van zaken procedure nieuwe voorzitter
Er is geen reactie ontvangen. Het is een idee hier op 20 oktober a.s. ruchtbaarheid aan te
geven. De volgende DR vergadering wordt bekeken hoe hier verder actie in wordt
ondernomen.
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8. Rondvraag
Piet Selen;
Systeem AED is functioneel omdat een van de leden van de projectgroep is opgeroepen
afgelopen week in verband met een reanimatie.
Piet Selen geeft nog wat info door aan Rick Thijssen over verschillende werkgroepen.
Presentatie kanteling WMO staat volledig op de website van Horst aan de Maas.
Jan Philipsen;
Dorpsradenoverleg. Welke agendapunten kunnen toegevoegd worden. Op de website van
de gemeente staan bestanden/presentaties die gedownload kunnen worden. Deze kunnen
gezien de grootte niet doorgemaild worden. (Voorbeeld kanteling WMO) Verder zou de
Blauwdruk Centrumplan en Gezamenlijke collecte als agendapunten aangemerkt kunnen
worden.
Bij oud-voorzitter staat nog steeds het bebouwde kom naambord; Kronenberg / Gemeente
Sevenum; Jan vraagt of dit niet alsnog een mooi plekje in de Torrekoel kan krijgen. Piet
Selen geeft aan dat dit eerder door het bestuur van de stichting
gemeenschapsvoorzieningen is afgewezen. Jan Philipsen betreurt dit.

9. Sluiting
De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
om 21.50 uur.
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