
Notulen 13 juni 2011 

Dorpsraadvergadering 13 juli 2011  

Aanwezig; Piet Kurvers, Rick Thijssen,  Dianne Spreeuwenberg, Erik Bovee, Piet Selen, 

 Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen, Frank Schuurmans. 

Afwezig; Mark van Lier 

Piet Kurvers (waarnemend voorzitter) opent de vergadering om 19.50 uur en heet de 

aanwezigen welkom. 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

   

Piet Selen; de dorpsdagvoorziening. Dit wordt later in de vergadering behandeld als 

agendapunt 6. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

Open enquête sociale huurwoningen; Iedereen is het ermee eens dat deze vraag niet bij 
de Dorpsraad neergelegd kan worden mede omdat deze geen gefundeerd  onderzoek kan 

doen. Reactie terugsturen dat er een duidelijk gebrek is aan huurwoningen. Piet Kurvers 

formuleert een antwoord. 

Brief buurtbewoner; Diegene die de brief heeft geschreven kijkt nu al op tegen de 
zomerfeesten in verband met het geluidsoverlast. De organisatie heeft een vergunning 

tot 1 uur ‘s nachts. Het is echter aan de gemeente om dit te handhaven. Er wordt toch 

besloten dit bij de organisatie van de zomerfeesten te melden, evenals bij  organisaties 

van andere Kronenbergse feesten. 

Speelruimtebeleid ; Standpunt is door de Dorpsraad doorgegeven en daarmee stopt deze 
actie voorlopig. De reactie van de gemeente is duidelijk. 

Brief van Basisschool ‘De Kroevert’ ; over de toekomstige locatie van de glascontainer. 
De leden van werkgroep Centrumplan zijn het ermee eens dat de locatie niet gelukkig 
gekozen is. Ze zijn het eens met het standpunt in brief. 

Het plan is destijds voorgelegd aan school en door de directeur goedgekeurd. Piet Selen 

vindt het meer een onderdeel van het BMV gebeuren. Deze projectgroep 

Centrumplan/BMV geeft ook aan dat de geplande plek niet definitief hoeft te zijn. Deze 

kwestie is bij IBOR van de gemeente voorgelegd en daar wordt naar een alternatief 

gekeken. Wel wordt gevraagd om de plannen  aan de projectgroep Centrumplan te 

communiceren. 

Er zal ook aan de MR/OR van basisschool ‘De Kroevert’ doorgegeven moeten worden dat 

er actie wordt ondernomen. Ook  Gertie Peeters van de gemeente Horst a/d Maas wordt 

op de hoogte gesteld. Er wordt besloten een gezamenlijke reactie van de projectgroep 

BMV en de projectgroep Centrumplan te formuleren. Frank Schuurmans zal een bericht 

opstellen. 

Toetsingskader van de gemeentelijke subsidie; dit wordt aan de penningmeester 
gegeven ter inzage. 



Mail van de gemeente Horst a/d Maas ; om  agendapunten voor 12 augustus aan te 
leveren voor het overleg met B en W op 20 oktober 2011. Op deze datum heeft de 

Dorpsraad overleg met het college en bewoners kunnen toehoren en daarna mee 
discussiëren. De volgende agendapunten komen ter tafel: 

• Centrumplan  

• Parkeren vrachtwagens in centrum  

• Dorpsdagvoorziening  

• Woningbouw Kronenberg  

• Hippisch centrum  

Overlast hondenpoep; Een inwoner geeft aan dat het geld van de hondentoiletten beter 
aan andere doeleinden besteed kan worden. De Dorpsraad heeft kennis genomen van 

zijn opvatting. Op basis van klachten van inwoners is het echter een bewuste keuze van 

de Dorpsraad om te kiezen voor hondentoiletten. De Dorpsraad zal zijn standpunt hierin 
niet wijzigen. Dianne Spreeuwenberg geeft deze reactie door aan de betreffende inwoner. 

3. Notulen en actielijst DR 8 juni mei 2011 

Notulen:  

Pagina 3; Bij nr. 11 Rondvraag; dat dorpen hun belangen koppelen moet zijn; dat 
dorpsraden en gemeenschapshuizen hun belangen koppelen. 

Pagina 3; Bij nr. 11 Rondvraag; dagbesteding voor ouderen moet zijn; dagvoorziening 
voor ouderen. 

Pagina 3; Bij Erik Bovee; Starterstraat moet zijn; Staarterstraat. 

De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd. 

Actielijst: 

Gegevens werkgroepen doorsturen naar Rick in verband met het plaatsen van informatie 
op de website. Rick stuurt eerst een sjabloon dat door de leden ingevuld kan worden. 

Staarterstraat/de Hees; Dit ligt bij de gemeente. 

Glasvezel; Rick Thijssen zal de ontwikkelingen volgen. Jan Philipsen kaart het aan bij het 

Dorpsradenoverleg om erachter te komen hoe dit in andere gemeentes leeft. Vooral het 

buitengebied wordt gepasseerd. Er wordt door Piet Kurvers een conceptbrief opgesteld 
om aan te bieden tijdens het Dorpsradenoverleg. 

4. Voortgang projekten:  

a. Noodpalenplan 

Jan Philipsen licht de stand van zaken toe; hij heeft mail van Lars Houbers ontvangen 

met de mededeling dat hij deze week een reactie verwacht van de gemeenschappelijke 
meldkamer. Deze reactie wordt afgewacht. 

b. Dorpsommetjes 8 van Kronenberg 



Mart Lenssen geeft aan bezig te zijn met de tekst voor de info borden. Hij vraagt om 

fotomateriaal. De offerte voor de noodpalen is binnen. Er is ook een offerte aangevraagt 

voor de poorten aan begin en einde van het traject evenals van twee tafels en banken. 

Geopperd wordt om naar de banken van Jan vd Vight te informeren; deze zijn bij 

‘Knopen lopen’ geplaatst met een spreuk erin verwerkt. Ze zijn wel minder duurzaam. 

Logo ; 3 concepten voor het logo worden door de aanwezigen bekeken. Jan Philipsen 

geeft aan Hint door dat de richting door middel van een pijl duidelijk aangegeven moet 
worden. 

JanPhilipsen vraagt prijzen op van de infoborden. Offerte aanvragen bij Kees 
Hoogendoorn voor het egaliseren van de weg. 

c. Gezamenlijke collecte 

Erik  Bovee licht toe. Op 14 juni jl. is er een bijeenkomst met  mensen van  verschillende 

collectes geweest. De aanwezigen waren enthousiast over het initiatief en er is 

afgesproken om 29 september 2011 weer bijelkaar te komen om defintief een beslissing 
hierin te nemen. Evertsoord sluit definitief aan. 

d. Fondswerving schoolplein/dorpsplein 

Piet Selen licht toe; Er is contact geweest met Ger Janssen en een en ander is 

teruggekoppeld in de projectgroep BMV. Het is erg belangrijk dat de gemeente 

duidelijkheid verschaft hoe het zit met de verantwoordelijkheid en wie in de toekomst het 

onderhoud op zich neemt. Er is afgesproken dat zodra er duidelijkheid is er een 
werkgroep komt waarin de juiste mensen zitten. 

e. Centrumplan 

Frank Schuurmans licht toe; De opdracht is verstrekt aan Mariëlle Kok. Er is een bericht 

naar de gemeente gestuurd met de vraag of prioriteitsgeld gebruikt kan worden inzake 

het Centrumplan. Planning; week 34 wordt gestart met de opdracht. Week 42 is de 

openbare vergadering met college. De Torrekoel is 13 september niet beschikbaar. 
Hiervoor wordt een andere locatie gezocht. 

Dinsdag 30 augustus komt de werkgroep bijelkaar en Mariëlle Kok geeft dan uitleg. Er 

komt een poster met foto’s en schetsen van de huidige situatie en de toekomstige 

situatie. Dit in plaats van een powerpoint presentatie. Week 36 is de poster klaar. Week 

37 toetsen wat hierin het draagvlak is. Week 38 is de poster definitief. 

Het is wenselijk het College van tevoren in te lichten over de plannen zodat ze tijdens het 
overleg niet overvallen worden met dit initiatief. 

Er wordt een persbericht opgesteld voor het klökske en de website om bewoners te 
informeren en data door te geven. 

Kerkbestuur; De pastoor wil graag aansluiten zodra de plannen wat meer vorm krijgen. 

De huidige huurder van de pastorie is volgens de pastoor ook een partij die uitgenodigd 

moet worden. Ook de andere direct aanwonenden van het plein zullen benaderd worden. 

Tip van Paul Dijkman (een van de benaderde landschapsarchitekten);  De provincie 
Limburg kan ook een partij zijn om eventueel te subsidiëren. 



Dianne Spreeuwenberg stuurt digitaal het logo van de Dorpsraad naar Frank 

Schuurmans. 

  

f. Website  

Rick Thijssen licht toe; De website is bijna klaar. De informatie van de verschillende 

werkgroepen moet nog toegevoegd worden. Een en ander zal nog getest moeten worden. 
De foto van de leden van de Dorpsraad kan er in de toekomst nog altijd opgezet worden. 

De Torrekoel is initiatiefnemer van de eerdere website geweest. Ze vinden het erg 

jammer als de portalfunctie van deze site komt te vervallen. Er zou een link naar de 

nieuwe website van de Dorpsraad op de site Kronenberg.info vermeld kunnen worden. En 
natuurlijk een link op de site van de Dorpsraad die naar de site van Kronenberg.info leidt. 

Rick Thijssen wordt gevraagd of hij, vanwege zijn computertechnische kennis, wil 

aanschuiven bij het volgende Torrekoel overleg op 2 augustus 2011. Dan kan er bekeken 

worden wat de mogelijkheden zijn. Hij stemt hierin toe. Het overleg met de Torrekoel 

wordt eerst afgewacht voordat er verdere actie wordt ondernomen. 

 g. BMV 

De bouw vordert gestaag. 

Tijdens de eerste steenlegging op 1 juli jl. heeft Jan Philipsen een toespraak gehouden 

namens de Dorpsraad. Het was een zeer geslaagde happening. Veel kinderen van 

basisschool ‘De Kroevert’ hebben een bouwlied gezongen. Enkele minpuntjes worden in 
de werkgroep Communicatie meegenomen. 

5. Voorzitter 

Na de zomervakantie, tijdens de eerstvolgende vergadering in september, kan ieder lid 

van de Dorpsraad hierover zijn mening kenbaar maken. Gegadigden binnen de 

Dorpsraad kunnen zich voor die tijd bij Piet Kurvers melden. 

6. Dorpsdagvoorziening 

Piet Selen licht toe; De dorpsdagvoorziening wordt straks een belangrijk onderdeel van 

de BMV, met name voor de oudere inwoners. Dit wordt algemeen goed bij de Gemeente 
Horst aan de Maas. 

In augustus 2010 is er een brief naar de gemeente gestuurd door de stichting 

Gemeenschapshuis met de vraag om Kronenberg te ondersteunen in deze voorziening in 

2012. Grubbenvorst is echter gekozen als pilot. Gelukkig wordt de keuze voor 
Kronenberg niet helemaal van tafel geveegd, maar er komt tot nu toe weinig reactie. 

Synthese heeft aangegeven wel met Kronenberg aan de slag te willen gaan. Hiervoor zal 

straks een projektgroep opgericht moeten worden om een en ander vlot te trekken. 

Gevraagd wordt wie er van de Dorpsraad aan zou willen sluiten. Bij de volgende 

vergadering wordt bekeken wie dit op zich wil nemen. Het is raadzaam om ook iemand 
van Synthese te laten aansluiten. 

7. Rondvraag 



Jan Philipsen; Aan de Dorpsraad is de vraag gesteld om iets te plaatsen op de 

activiteitenkalender van een vereniging buiten Kronenberg. Tot nu toe zijn er alleen 

Kronenbergse verenigingen en activiteiten geplaatst. Er zal bekeken moeten worden wat 
hierin de mogelijkheden zijn. 

Piet Selen; Hij vraagt aan Dianne Spreeuwenberg of zij nog iets heeft gehoord van de 
KBO. Dianne Spreeuwenberg zal een mail sturen naar Piet Thijssen. 

8. Sluiting  

De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 

22.30 uur. 

 


