
 

 

Dorpsraadvergadering 13 april 2016 Pagina 1 
 
 
 

 

Dorpsraadvergadering 13 april 2016 
 

Aanwezig: Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Rick Thijssen, Mark van Lier 
Afwezig: Jan Philipsen (wegens ziekte) 
Gasten: Wil van den Beuken 
Voorzitter: Erik Bovee 
Notulist: Ger Janssen 
 
Erik opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen, en m.n. onze bezoeker van 
vanavond, van harte welkom.  

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

Er worden geen punten toegevoegd. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
 

3. Notulen vergadering 9 maart 
De notulen worden, behoudens enige kleine tekstuele wijzigingen, goedgekeurd. 

 
4. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 

Piet heeft de aanvraag naar het Rabobank Coöperatiefonds verstuurd. 29 april worden 
diverse interviews afgenomen met inwoners van Kronenberg om het verhaal rondom 
de wandeltocht en de “oorlogssporen” rond te maken. De totale begroting voor dit 
project komt uit op 13.500 Euro en is inclusief de kosten voor het opknappen van de 
graven van de 6 oorlogsslachtoffers op het kerkhof. De families van deze mensen  
worden nog benaderd i.s.m. Bert Billekens.  
 

5. Project “Wonen in Kronenberg” 
Piet neemt contact op met de gemeente over het proefproject wat is beloofd voor 
Kronenberg. Er is nog steeds niet begonnen aan de bouw van de 4 woningen aan de 
Simonsstraat. 
 

6. Project “Energie in Kronenberg” 
Piet en Mark hebben een 1e overleg gehad met Geert Claassen. Geert is gestart met 
een concreet plan te schrijven voor de werkgroep. Een informatieavond is vastgesteld 
op 31 mei a.s. 
 

7. Project “Zorg in Kronenberg” 
Op dit moment zijn er nog onvoldoende aanmeldingen voor het opstarten van deze 
werkgroep en daarom wordt dit nog even geparkeerd. Er wordt een huis aan huis 
nieuwsbrief verspreidt met herhaling van deze oproep i.c.m. de oproepen voor 
geïnteresseerden voor de andere werkgroepen.  
 

8. Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg” 
Zie 7. 
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9. Service en gemaksdiensten  
Zie 7. 
 

10. Communicatie 
Er wordt een nieuwsbrief uitgebracht. 
 

11. Greenteam  
Bij ontstentenis van Jan worden de taken van het Greenteam voorlopig door de leden 
zelf waargenomen met Erik als ondersteuning richting gemeente. Helaas is, naast de 
hopelijk tijdelijke afwezigheid van Jan, er nog een vrijwilliger gestopt. Erik roept de 
werkgroep even bij elkaar om de zaken te bespreken. Een oproep tot aanvulling van 
het Greenteam zal in de nieuwsbrief (zie punt 10) worden meegenomen. 
 
De Landelijke Opschoondag, welke werd georganiseerd door de KJEM, is prima 
geslaagd. Met ca. 25 personen werd in 2,5 uur tijd door jeugdleden van de KJEM, 
samen met afgevaardigden van de dorpsraad, het greenteam en de PvdA Horst aan de 
Maas, het Kronenbergse buitengebied ontdaan van troep die daar niet thuishoort. Een 
geslaagde actie. 
 

12. Terugkoppeling en periodieke input DRO 
Op dit moment zijn er geen zaken die aan het DRO kunnen worden gemeld. Ger zal 
tijdens de afwezigheid van Jan de honneurs waarnemen bij het DRO. 
 

13. Klankbordgroep “Park de Peelbergen” 
Piet heeft deelgenomen aan een vergadering van deze klankbordgroep en er is 
gesproken over de ontwikkelingen rondom het Equestrian Centre de Peelbergen 
(ECdP) en over de verdere invulling van Park de Peelbergen. Volgende vergadering 
over 1-2 maanden.  
 
Op initiatief van de gemeente is de dorpsraad en de Groengroep Sevenum onlangs 
geïnformeerd over het, tijdens graafwerkzaamheden, beschadigen van bomen langs 
de Peelstraat ter hoogte van het ECdP. Het blijkt noodzakelijk op korte termijn 8 bomen 
te verwijderen en later dit jaar nog een aantal. De bomen zullen z.s.m. worden 
vervangen, de keuze van het type boom zal nader worden bepaald in overleg met 
dorpsraad en Groengroep 
 

14. Kronenberg Veilig “Alarm WABP project” 
Afgesproken wordt dat hier een informatieavond over wordt belegd. 
 

15. Rondvraag 
Mark:  Er is bericht ontvangen van de school dat een van de lichtpunten beschadigd 

is. Mark zorgt dat het (provisorisch) gemaakt wordt en Erik kijkt na wie de 
leverancier is geweest voor als er iets aangeschaft moet worden. 

 
Ger: De gemeente schijnt te overwegen om de vergunning voor het varkensbedrijf 

aan de Simonsstraat te verlengen. Hierover zal contact opgenomen worden 
met de gemeente met het verzoek om toelichting. 
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Ger:  Er is een verzoek binnengekomen van KBevents om een financiële 
ondersteuning voor haar inzet m.b.t. het opstarten van nieuwe activiteiten in 
Kronenberg. In het DOP-III hebben inwoners aangegeven dit belangrijk te 
vinden. Het verzoek is schriftelijk ingediend tijdens de vergadering en zal in de 
volgende vergadering worden behandeld. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 
om  22.15 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 11 mei en zal dan 
worden voorgezeten door Piet Selen. 

 
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 11 mei 2016. 


