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Dorpsraadvergadering 13 juli 2016 
 

Aanwezig: Piet Selen, Rick Thijssen, Erik Bovée 
Afwezig: Ger Janssen 
Gasten: eerste deel vergadering enkele bewoners den Bunder. Mariëlle Claassens 

schuift aan m.b.t het onderwerp “Statushouders Horst a/d Maas”  
Voorzitter: Piet Selen 
Notulist: Erik  
 
Om 20.00 geeft dhr Bas van de Lisdonk van de gemeente Horst aan de Maas een 
presentatie van de plannen inzake de herinrichting van de zuidzijde van den Bunder. 
Bedoeling is de heg aan de linkerzijde (gezien vanuit de Simonsstraat) te verwijderen en het 
trottoir te verbreden. Op enkele plekken is het de bedoeling een boom terug te planten. 
Nagenoeg alle aanwezigen kunnen zich vinden in dit voorstel. Afgesproken wordt dat de 
gemeente op 21 september om 20.00 uur het definitieve plan presenteert in de Torrekoel. 
Bas zorgt dat de bewoners worden uitgenodigd en Erik Bovee zorgt dat er een ruimte wordt 
gereserveerd. De aanwezigen vragen tevens aandacht voor enkele andere zaken: 
- bestrating in den Bunder 
- afwatering op het pleintje tussen de seniorenwoningen 
- bestrating brandgangen 
- het ontbreken van trottoir over ca 40 m aan de Simonsstraat (ter hoogte van de fam. 

Hofmans) 
- verzorging heg langs trottoir Simonsstraat. 
 
Om ongeveer 21.00 start de reguliere DR-vergadering. Piet opent de vergadering heet de 
aanwezigen van harte welkom.  

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

Het punt “Statushouders Horst a/d Maas” wordt toegevoegd als punt 14 van de 
vergadering. 

 
2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
 
3. Notulen vergadering 8 juni 

Er worden enkele tekstuele opmerkingen gemaakt. 
 
4. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 

- Er is een bedrag van EUR 2.500,-- toegezegd vanuit het coöperatiefonds van de 
Rabobank; 

- De wandelroute is aangepast; 
- Piet vraagt ondersteuning m.b.t. op opknappen van graven op het kerkhof. Erik pakt 

dit op i.o.m. Mark van Lier; 
 
5. Project “Wonen in Kronenberg” 

Op 19 juli is er een vervolgbijeenkomst in de Torrekoel. Hierbij zijn o.a. wethouder Bob 
Vostermans, Woonovatie en steunpunt Wonen Horst aanwezig. 
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6. Project “EnergieKronenberg” 
Op 21/7 is er een vervolgbijeenkomst met de werkgroep. Dit heeft ook in het Klökske 
gestaan. Overige belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich eventueel 
aansluiten bij de werkgroep. 
 

7. Project “Zorg in Kronenberg” 
Geen nieuws.  
 

8. Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg” 
Er zijn een aantal ontwikkelingen. Samen met het kerkbestuur worden de eerste 
contacten gelegd om de mogelijkheden te bezien. 
 

9. Project “Kronenberg veilig – WABP” 
Geen nieuws. 
 

10. Voortgang accommodatiebeleid HadM 
Alle vier de partijen in Kronenberg (Kerk, KJEM, SV en Torrekoel) zijn aan de slag met 
de inventarisatie.  

 
11. Communicatie 

m.b.t. onderwerp Wonen en EnergieKronenberg is er gecommuniceerd in het Klökske. 
M.b.t Wonen is er ook op facebook en de website gecommuniceerd. 
 

12. Greenteam 
Op 15 juni hebben Piet Kurvers (Greenteam) en Erik Bovee een rondgang gemaakt 
met de gemeente. Bij de Beuk is ook overleg geweest met enkele bewoners. 
- De Beuk. Gesproken over de slechte communicatie met bewoners en misverstand 

m.b.t. bestemming van het stukje waar herinrichting heeft plaatsgevonden. Dit is 
uitgepraat en nu akkoord.  

- Brug over Waterschapsbeek en de Beuk. Er ligt een bruggetje over de beek. 
Niemand weet wie deze brug heeft neergelegd. De bewoners waar de beek 
achterlangs loopt zien deze brug liever verdwijnen. De gemeente verzoekt dit in de 
DR te bespreken, hetgeen in deze vergadering ook gebeurt. Nadat Erik Bovee de 
situatie heeft uitgelegd is de dorpsraad van mening dat hier geen rol voor haar ligt. 
Erik communiceert dit terug naar bewoners en gemeente.  

- Situatie beplanting tussenstuk Den Bunder. Iedereen is het er over eens dat deze 
beplanting vervangen moet worden, gelet op grote hoeveelheid dode planten. De 
gemeente zoekt een geschikte soort en de aanplant wordt in het plantseizoen van 
2016/2017 vervangen; 

- Renovatie zuidzijde den Bunder. De gemeente heeft plannen dit stuk straat te 
renoveren. Voorafgaande aan de DR-vergadering nodigt de gemeente 
aanwonenden uit om dit te bespreken. 

- Verzorging groen bij binnenkomst Kronenberg vanuit Sevenum. Hier moet beter 
worden gemaaid en de gemeenten neemt de nodige actie; 

- Jeu de boules-baan. Hier is een hoogwerker overheen gereden en deze heeft de 
baan beschadigd. De gemeenten zorgt voor vakkundig herstel. 

 
13. Dorpsradenoverleg Horst aan de Maas 

Geen nieuws  
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14. Bijeenkomst Statushouder Horst a/d Maas 

Op verzoek van de dorpsraad is Mariëlle Claassens naar deze bijeenkomst geweest 
inzake de opvang van Statushouders. Dit zijn mensen die goedkeuring hebben zich te 
vestigen in Nederland. Voor deze avond waren alle Dorpsraden uitgenodigd. Er is 
uitgelegd hoe de procedure werkt m.b.t. statushouders. In eerste instantie worden deze 
intensief begeleid door vluchtelingenwerk, maar na verloop van tijd wordt de 
begeleiding veel minder intensief. Men is op zoek naar invulling van het “gat” dat 
ontstaat als vluchtelingenwerk meer afstand gaat nemen. 
 
Afgesproken wordt dat de gemeente de Dorpsraad een signaal kan geven als een 
statushouder zich vestigt in Kronenberg. Afhankelijk van de situatie wordt bezien wie 
we eventueel kunnen vragen om te fungeren als “aanspreekpunt” voor deze 
statushouder. In september is er een vervolgbijeenkomst en Mariëlle is bereid dit 
thema te blijven volgen voor Kronenberg. 
 

15. Rondvraag 
 

16. Sluiting 
 


