Dorpsraadvergadering 13 april 2011.
Aanwezig: Frank Schuurmans, Erik Bovee, Rick Thijssen, Jan Philipsen, Piet Kurvers,
Dianne Spreeuwenberg, Lilian Appeldoorn.

Ger Tiesen is als toeschouwer aanwezig.

Afwezig: Mark van Lier, Piet Selen.

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.30 uur en heet Lilian Appeldoorn welkom. Zij gaat
vanaf heden de vergaderingen van de Dorpsraad notuleren.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda.

Toegevoegd worden, -jaarbegroting, noodpalen en SLK vraag.

2. Mededelingen / ingekomen stukken.
•

Uitnodiging dro vergadering met de raadsleden.

•

Kleine kernenkrant

•

Uitnodiging officiële start BMV

•

Tijdschrift werkplaats 12, Koninklijke ned. Heidemaatschappij

•

Koersplan van dynamiek scholengroep

•

Vraag van Henk Selen om de namen van de commissieleden van het SKL
openbaar te maken. Er is afgesproken met de commissieleden dat we dit niet
zouden doen.

3. Notulen en actielijst DR 16 maart 2011.

Hondentoillet, hier zijn 2 locaties doorgegeven bij de gemeente.
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Fanfare inlichten ivm inplannen van de SLKcheque uitreiking. Met enkele mensen van de
dorpsraad gaan we hier naar toe. Erik, Dianne, Voorzitter en Rick bieden zich aan.

4. Werkgroep Centrumplan
Frank Schuurmans licht dit agendapunt toe. Stappenplan verder uitgewerkt. Over agenda
gehad en vergadering van 26 april en hij stuurt de agenda naar Dianne, deze stuurt door naar
de rest van werkgroep, Gertie Peeters en Thijs Hermans van de gemeentes.
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Aanspraak kunnen we maken op 1500 euro uit de prioriteitsgelden. Er zal wel een aanvraag
ingediend moeten worden na afspraak met werkgroep.

5. Nieuw agendapunt: noodpalen.
Frank Schuurmans heeft het een en ander met Lars Hoebers kortgesloten. Alles omtrent de
noodpalen is zover duidelijk. Het streven is om het project voor de zomervakantie rond te
hebben. Stap 1 zal de meeste tijd vergen; de goedkeuring van de gemeente.

De dorpsraad zal bij de gemeente de aanvraag voor de palen in moeten dienen. Dianne
Spreeuwenberg stuurt namens de dorpsraad de gegevens naar de gemeente. Jan Philipsen is
aangewezen als contactpersoon voor dit project.

Er wordt verwacht dat de kosten niet erg hoog zullen zijn. Het heeft de voorkeur om geen
gebruik te maken van de prioriteitspot. De dorpsraad neemt het initiatief voor dit project.
Maar omdat de algemene veiligheid ermee gediend is, zal de dorpsraad bij de gemeente een
verzoek indienen dit project financieel te realiseren of het project te steunen met een
gedeeltelijke financiële bijdrage. Jan Philipsen neemt hierover contact op met de gemeente en
rapporteert aan Dianne Spreeuwenberg.

Dit kan als een voorbeeldproject dienen voor de gehele gemeente.

6. Werkgroep Ommetjes de 8 van Kronenberg.
Jan Philipsen en Erik Bovee hebben een gesprek gehad met IKL. Er zal geïnventariseerd
moeten worden wat nodig is aan materialen. Hiervoor worden offertes aangevraagd en
doorgestuurd naar IKL. Het is raadzaam enkele palen extra te bestellen als reserve.

Na eventuele goedkeuring door IKL kan er aan de slag worden gegaan. Er zal een lijst
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bijgehouden moeten worden voor declaratie van de gewerkte uren en de uren van
voorbereiding. De facturering gaat rechtstreeks naar IKL waarna betaling volgt.

Op korte termijn zal een afspraak gemaakt moeten worden vanwege de tijdsplanning. Jan
Philipsen en Dianne Spreeuwenberg nodigen enkele personen uit (Groengroep –
Heemkundevereniging – Knopenlopen ) om een keer met de werkgroep om de tafel te gaan
zitten en de route te lopen. Aan Jos Claassens van de gemeente wordt toestemming gevraagd
voor het plaatsen van de palen. Hij zou aan kunnen sluiten bij de groep die de route zal gaan
lopen.

Het is belangrijk om de Groengroep en Heemkundevereniging erbij te betrekken met name
voor het gebruiken van de juiste tekst op de borden. De historie van Kronenberg kan ook
vermeld worden. (Hiervoor zou Mart Lenssen benaderd kunnen worden). Knopenlopen gaat
er vanuit dat hun gegevens opgenomen worden.

Het is niet mogelijk om voor dit project gebruik te maken van het logo van Knopenlopen. Er
zal iemand benaderd moeten worden voor het ontwerpen van een nieuw logo. Atherius Design
en Hint worden genoemd. Het idee wordt geopperd om een 8 te verwerken in het logo.
Dianne Spreeuwenberg neemt het op zich om offertes hiervoor aan te vragen.

7. Woningbouw , Bouwen In Eigen Beheer (BIEB).
Er heeft zich een persoon met interesse via de mail gemeld. Het plan is wegens te weinig
animo voorlopig van de baan. Dianne geeft aan geïnteresseerde door dat het plan voorlopig
niet doorgaat. Mocht het plan in de toekomst doorgang vinden dan wordt contact met hem
opgenomen.

8. Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
Erik Bovee licht dit agendapunt toe. Komende vrijdag (15 april) wordt de start gegeven voor
de bouw van de BMV. Aan de hand hiervan komt er een persbericht uit. Jan Philipsen en
Rick Thijssen zullen bij de start aanwezig zijn.

Op 1 mei 2011 is de eerste steenlegging. Dit wordt een gebeurtenis met een officieel karakter.
De Torrekoel organiseert op korte termijn een gebruikersavond over de bouwwerkzaamheden.

9. Overleg gemeente dorpsraden 19 april.
Per dorpsraad kunnen 3 personen deelnemen aan de gespreksronden. Jan Philipsen gaat naar
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dit overleg. Piet Selen en Marc van Lier worden door Dianne Spreeuwenberg benaderd om
met Jan Philipsen mee te gaan.

10. Fondswerving schoolplein – dorpsplein.
Jan Philipsen licht dit agendapunt toe. Er is gevraagd of de dorpsraad de fondswerving voor
dit plein voor zijn rekening wil nemen. Dit kan de dorpsraad echter niet op eigen titel doen. Er
is wel een mogelijkheid dit samen met de school te doen.

Er wordt gevraagd of de financiering geen kwestie voor de gemeente is omdat er ook sprake
is van een plein voor het dorp/de gemeenschap. Een en ander zal eerst goed gecommuniceerd
moeten worden.

Omdat dit agendapunt door Piet Selen ingediend is, schuift het door naar de volgende
vergadering. Wellicht kan Piet Selen het een en ander toelichten.

11. Verzoek medewerking plaatsing tafel bij oorlogsmonument visvijver.
Een inwoner van Kronenberg heeft gevraagd of er een nieuwe tafel geplaatst kan worden. De
tafel die er nu staat, is blijkbaar versleten. Deze tafel is in het verleden door de gemeente
geplaatst nog voordat het oorlogsmonument geplaatst is.

De Dorpsraad neemt hierover contact op met de gemeente. Erik Bovee zal de gemeente
benaderen en de betreffende inwoner van Kronenberg op de hoogte stellen.

12. Gezamenlijke collecte Kronenberg.
Er zal een avond georganiseerd worden voor alle partijen. Erik Bovee neemt dit op met Piet
Selen om een en ander te regelen. De diverse aanspreekpunten worden benaderd. Het is
raadzaam een dinsdagavond te plannen in de Torrekoel vanwege de beschikbaarheid.

13. Gladheidbestrijding.
Dianne Spreeuwenberg licht dit agendapunt toe. Bijeenkomst over gemeentelijk vervoer en ..
plan?????. Evertsoord heeft te kennen gegeven zelf de weg sneeuwvrij te willen houden tegen
een vergoeding.

Er wordt vanuit de Dorpsraad de vraag gesteld hoe het dan zit met de verantwoordelijkheid.
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Vanuit de gemeente is gemaild dat zout en sneeuwscheppen beschikbaar worden gesteld. Er is
echter al een zoutkist aangeschaft. Deze wordt bij de Torrekoel geplaatst.
Dianne Spreeuwenberg stuurt gegevens door naar Pieter van Sundert.

Ter informatie van de Dorpsraad wordt door Dianne Spreeuwenberg aan de gemeente
gevraagd welke straten er bij sneeuw normaal gesproken schoongemaakt worden in
Kronenberg.

14. Website en communicatie.
Jan Philipsen en Rick Thijssen gaan een keer om de tafel zitten. Op dit moment zijn er teveel
links voordat je bij de website van de Dorpsraad komt. De structuur van de website zal nader
bekeken moeten worden. Ook het menu is onduidelijk. Bij de volgende vergadering wordt er
een concreet voorstel gedaan door Rick Thijssen en Jan Philipsen.

15. Begroting 2011
Erik Bovee licht dit agendapunt toe. De prioriteitsgelden en Rabobank-gelden zullen nader
bekeken moeten worden. Er zal bepaald moeten worden welke bestemmingen er zijn voor dit
geld. Er wordt aan ieder gevraagd hierover eens na te denken.

De begroting wordt door Erik Bovee toegelicht en is door alle aanwezigen goedgekeurd.

Er wordt aangegeven dat het besteden van middelen altijd in overleg met de penningmeester
gedaan moeten worden.

16. Rondvraag.
Ger Tiesen geeft aan tevreden te zijn met het bermbeleid tegenover hem. Er komt geen reactie
van gemeente dit is verantwoordelijkheid van Waterschap. Waterschap gaat wel opruimen.
Waterplan tweede fase: hoe zit het daarmee? Dit moet meegenomen worden in het
centrumplan. Aan Waterschap navraag doen over deze kwestie. Ook Jos Trienekens kan om
info gevraagd worden. Dianne neemt op zich. Om helderheid op vraag te krijgen of er nog
beweging in dit traject zit.

Aan Ger Tissen wordt zijn mening gevraagd over de inhoud van deze vergadering. Het is een
positieve reactie. Zaken waar de gemeente naar zijn idee geen tijd voor heeft, worden door de
Dorpsraad behandeld.
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Dianne Spreeuwenberg gaat de volgend vergadering de nieuwe deelnemers van de Dorpsraad
aanmelden bij de Kamer van Koophandel.

17. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
22.00 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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