Dorpsraadvergadering 12 oktober 2016
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Voorzitter:
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Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen
Rick Thijssen
Delegatie Torrestraat, Marcel Janssen, Ger Willems
Piet Selen
Ger Janssen

Piet opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen, en m.n. onze bezoekers
van vanavond, van harte welkom.
1.

Delegatie Torrestraat inzake locatie inzamelcontainers
De gemeente heeft enige tijd geleden de dorpsraad gevraagd om mogelijke locaties
aan te dragen voor het plaatsen van de inzamelcontainers die nu nog op het grasveld
staan naast de parkeerplaats van de Torrekoel. Gezien het feit dat op dit grasveld
mogelijk woningbouw gaat plaatsvinden is de gemeente op zoek naar een nieuwe
geschikte locatie. De dorpsraad heeft, na een oproep daartoe in het Klökske, een 3-tal
mogelijke locaties doorgekregen en deze, zonder voorkeur, doorgestuurd naar de
gemeente ter verdere beoordeling. De gemeente heeft de 3 locaties bezocht en
geconcludeerd dat er slechts een locatie geschikt zou zijn n.l. aan de linkerzijde van de
Torrestraat gezien vanaf de kruising met de Peelstraat. Hier heeft de gemeente ook
een rondgang gemaakt met enkele aanwonenden en, volgens deze aanwonenden, de
indruk gewekt dat „de kogel al praktisch door de kerk was‟. Dit is de buurt in het
verkeerde keelgat geschoten en men heeft zich in een gezamenlijk standpunt, kenbaar
gemaakt aan gemeente en dorpsraad, uitgesproken tegen plaatsing van de betreffende
inzamelcontainers aan de Torrestraat. Omdat de buurt in de veronderstelling verkeerde
dat de dorpsraad al met deze locatie had ingestemd is men vanavond aanwezig om
hierover te praten. Na een kort overleg wordt duidelijk dat de dorpsraad slechts heeft
gefungeerd als doorgeefluik richting gemeente en dat een onderbouwde keuze is
overgelaten aan de gemeente. Hierbij hoort uiteraard het verkrijgen van draagvlak met
aanwonenden op de bewuste locatie. Inmiddels heeft de gemeente het proces
stopgezet in afwachting van meer duidelijkheid m.b.t. de invulling van de huidige
locatie bij de Torrekoel. Met de buurt wordt afgesproken dat we elkaar op de hoogte
houden m.b.t. de verder ontwikkelingen en dat, indien men goede locaties weet, dit
even doorgeeft.

2.

Marcel Janssen inzake verkeersveiligheid de Hees
In de Hees wordt al langere tijd erg hard gereden. Er geldt weliswaar een maximum
snelheid van 60 km/uur echter dit wordt door veel verkeersdeelnemers niet opgevolgd
met als gevolg dat aanwonenden het gevoel hebben dat de Hees een racebaan is.
De buurt maakt zich nu ongerust m.b.t. de snelheid van het verkeer m.n. omdat veel
kinderen dagelijks door de Hees fietsen. Na diverse contacten met politie en gemeente
is bij Marcel de indruk ontstaan dat politie en gemeente geen prioriteit geven aan dit
probleem.
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Een oplossing creëren kan, volgens de gemeente, alleen in combinatie met groot
onderhoud echter dat zit er voorlopig niet aan te komen. Op korte termijn wil men wel
een 'smiley' plaatsen om hiermee een signaal af te geven aan de weggebruikers.
Ter onderbouwing van het probleem kan er bij de gemeten gevraagd worden om een
snelheidsmeting uit te voeren op een geschikte plaats in de Hees. Hieruit kunnen dan
betere conclusies getrokken worden m.b.t. de omvang van het probleem. De dorpsraad
neemt hiertoe het voortouw en zal reageren op de mail van de gemeente aan Marcel
Janssen waarvan een afschrift is ontvangen.
Afgesproken wordt om elkaar op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen..
3.

Ger Willems inzake verkoop woning Peelstraat 26
De familie Willems heeft haar woning (Peelstaat 26) te koop staan en heeft bij de
gemeente navraag gedaan wat de mogelijkheden zijn voor o.a. woningsplitsing omdat
het betreffende huis „erg veel inhoud heeft‟. Gelet op de zoektocht van m.n. jongeren
en ouderen in Kronenberg naar geschikte woonruimte zou dit pand mogelijk
aantrekkelijk zijn voor het verbouwen / opdelen in een aantal appartementen. Helaas
ligt op het betreffende pand een agrarische bestemming hetgeen op dit moment dit
beoogde doel blokkeert. In het kader van zinvol gebruik van vrijkomende agrarische
bebouwing zou hier iets mogelijk moeten zijn. Uiteraard kan wel m.m.v. de gemeente
de bestemming worden veranderd maar dit gaat de fam. Willems niet zelf aanvragen.
Als er een marktpartij is die interesse heeft om er een appartementencomplex van te
maken dan zal dit de 1e stap zijn die moet worden genomen. De dorpsraad zegt toe bij
haar gesprekken met de gemeente inzake woningbouw deze mogelijkheid aan de orde
te brengen.
Afgesproken wordt om elkaar op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

4.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Op verzoek van Erik wordt het volgende punt toegevoegd:
- Afkoppelen hemelwater afvoer

5.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

6.

Notulen vergadering 14 september 2016
Punt 7: Zorg in Kronenberg. In afwijking van het genotuleerde wordt besloten de
inwoners, die aangegeven hebben belangstelling te hebben voor deze werkgroep, per
mail te informeren over het feit dat dit project voorlopig op halt wordt gezet vanwege de
lage bezetting van de dorpsraad.
Daarna worden de notulen zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.
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7.

Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
De oorlogsgraven op het kerkhof zijn op 24 september opgeknapt door leden van de
dorpsraad en familie vakkundig bijgestaan door bouwbedrijf Mark van Lier. Het ziet er
nu weer prima uit en kan er weer jaren tegen. Kapelaan Terrence wordt gevraagd om
op Allerzielen extra aandacht te besteden aan deze graven en deze eventueel opnieuw
in te zegenen. Gelukkig zijn de kosten binnen de begroting gebleven dus dit project is
in zijn geheel prima verlopen.
De wandelroute is gecontroleerd door KnopenLopen en men is nu bezig met het
ontwerp van de routebordjes en het inventariseren van benodigde materialen. De
beoogde locatie van het vliegtuigmonument moet worden herzien omdat de
grondeigenaar niet mee wil werken. Een nieuwe locatie wordt op dit moment
onderzocht.
Het project moet voor eind 2016 afgerond zijn en Piet is bezig met het eindrapport.

8.

Project “Wonen in Kronenberg”
De gemeente heeft een besluit genomen over de plaatsing van 5 tijdelijke woningen
(woonovatie) op het grasveldje langs de gymzaal. Of het hier de door Woonovatie op
19 juli gepresenteerde plannen gaat is niet helemaal duidelijk. Wij zullen de gemeente
om opheldering vragen en dit communiceren met de inwoners.

9.

Project “EnergieKronenberg”
Piet is bezig met de aanvraag voor aanvullende subsidie in het kader van Duurzaam
Door. Een datum voor de volgende bijeenkomst volgt z.s.m.

10.

Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg”
De gemeente heeft afwijzend gereageerd op ons verzoek om een subsidiebijdrage
voor het onderzoek naar alternatief gebruik van onze kerk. Wij zien echter nog
mogelijkheden om dit alsnog op de rit te krijgen.

11.

Project “Kronenberg veilig – WABP”
We besluiten dat we een avond gaan organiseren rondom dit thema in de Torrekoel.
Tijdstip volgt z.s.m.

12.

Voortgang accommodatiebeleid HadM
Het rapport voor Kronenberg is bijna klaar en zal door Huub Vousten nog worden
doorgesproken met de betrokken partijen. In overleg wordt naar een passende datum
gezocht. Daarna kan het eindrapport naar de gemeente worden gestuurd.
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13.

Communicatie
In het gesprek met de delegatie van de Torrestraat werd opgemerkt dat diverse
inwoners niet geabonneerd zijn op het Klökske en daardoor de oproep van de
dorpsraad, om locaties aan te dragen voor de inzamelcontainers, hebben gemist.
Voorgesteld wordt om ook gebruik te maken van Hallo en 1 Horst aan de Maas. We
zullen bij de gemeente navragen welk weekblad door de gemeente wordt aanbevolen
omdat we niet zeker zijn welke van beiden dit soort oproepen als redactiestuk
accepteert.
Verder zullen we navraag doen bij drukkerij Engelen m.b.t. het aantal abonnementen
op het Klökske in Kronenberg. Dit geeft ons dan een goed beeld van de bereikbaarheid
van de bevolking als wij iets te melden hebben dat van belang is voor alle inwoners.
Ook zullen we in het DRO navragen hoe andere dorpen dit doen om een zo groot
mogelijk bereik te realiseren voor hun mededelingen / oproepen.

14.

Greenteam
Geen mededelingen, het seizoen loopt af. Het team is nog wel in afwachting van
informatie van de gemeente inzake de levering van de nieuwe beplanting voor de
herinrichting van het groen in den Bunder.

15.

Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM
In 2019 bestaat Horst 800 jaar en vieren de dorpen 75 jaar bevrijding. Er is op verzoek
van de gemeente een werkgroepje opgestart die een feestprogramma gaat verzorgen.
De dorpen kunnen daarnaast ieder op hun eigen wijze aandacht schenken aan de
bevrijding. Dit sluit dan prima aan op ons project “Oorlogssporen in Kronenberg”. Als
hier activiteiten voor plaatsvinden die kosten met zich meebrengen moeten we hier
tijdig subsidie voor aanvragen bij de gemeente.

16.

Actualisatie inschrijving KvK
We zullen de nodige wijzigingen doorgeven aan de KvK.

17.

Activiteitenkalender
Door het plotselinge overlijden van Jan Philipsen op 29 april van dit jaar is het
bijhouden en publiceren van de activiteitenkalender „tussen wal en schip‟ geraakt.
Afgesproken wordt om dit opnieuw op de rit te zetten en de verenigingen te benaderen
met het verzoek hun informatie weer tijdig in te sturen. Waar, hoe, wanneer en in welke
vorm we de kalender publiceren moet nog nader worden vastgelegd.

18.

Rondvraag
Een bewoner van de Torrestraat vraagt of het mogelijk is om de dorpsraadvergadering
te laten beginnen met een „inloop kwartiertje‟ zodat inwoners even kunnen komen
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praten over iets wat mogelijk bij de dorpsraad thuis hoort. Goed idee, we kunnen het
altijd proberen. Komt er niemand dan pakken we de geplande agenda gewoon op.
Delegatie Torrestraat: een deel van de delegatie van de Torrestraat is de hele
vergadering gebleven en deelt na afloop complimenten uit aan de dorpsraad voor de
wijze van vergaderen, behandelen van hun zaak, etc. Zij vragen tevens hoe nu verder
met het probleem van wateroverlast in de Torrestraat en omgeving bij flinke regenval.
Het is al jaren bekend dat de riolering in deze buurt onvoldoende capaciteit heeft om
een flinke bui te verwerken en de bewoners van de Torrestraat en een deel van de
Pastoor Kesselsstraat ervaren op allerlei vervelende manieren de nadelen hiervan. D
dorpsraad adviseert deze inwoners om zich ook voor deze aangelegenheid te
groeperen en gezamenlijk op te trekken richting gemeente met hun klachten en
grieven. Indien nodig zal de dorpsraad ondersteuning verlenen echter zal deze “kar
niet gaan trekken‟. Dat zullen toch echt de bewoners moeten doen en gezien hun
betrokkenheid bij het onderwerp “locatie inzamelcontainers” hoeft dit geen probleem op
te leveren.
De dorpsraad is benaderd door een bureau dat zijn/haar diensten aanbiedt op het
gebeid van ontkoppeling van hemelwaterafvoer van de riolering. Dit onderwerp is
toevallig aan bod gekomen tijdens een bespreking met de aanwonenden van den
Bunder over de herinrichting van het groen in hun straat. Waarom wij nu deze mail
krijgt is ons een raadsel. We zullen dit bureau antwoorden en terug verwijzen naar de
gemeente. De dorpsraad heeft in haar huidige bezetting geen ruimte om hier op dit
moment energie in te steken. Mogelijk dat dit wel weer aansluit op de problematiek in
de Torrestraat zoals hierboven weergegeven.
19.

Sluiting
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