
 

 

 

 

               Dorpsraad vergadering van 14 december 2011  
     Aanwezig Piet Kurvers, Rick Thijsen, Jan Philipsen, Piet Selen en 

 Dianne Spreeuwenberg.  
     Afgemeld Lilian Appeldoorn, Erik Bovee en Frank Schuurman. 
 

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda; 
2. Mededelingen / ingekomen stukken; 

• Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente 
• Tijdschrift werkplaats 13 “maatschappelijk ondernemen” 
• Kleine kernen krant 
• Kerstkaart fairytales 
• De ouderraad, de mr en de school willen een  mozaïekbank 

schenken voor op het nieuwe schoolplein. Er wordt aan de 
ouderraad doorgegeven dat ze via het SLK een aanvraag in 
kunnen dienen. 

• Kledingcontainer, waarom er een kledingcontainer staat als de 
school ook een kledingactie houdt.  

• SV heeft €100 ontvangen van de actie van het MKB.  
3. Notulen en actielijst DR 9 november 2011; de notulen zijn 

goedgekeurd.  
4. Voortgang projecten 

a. Noodpalenplan: de noodpalen zijn allemaal geplaatst. Er wordt 
een persbericht verstuurd naar dagblad de Limburger, daarna naar 
HALLO en het KLÖKSKE, Trompetter enz. Er worden ook nog foto’s 
bij het persbericht verzonden. Het persbericht wordt verstuurd en 
daarna wordt dit project nog officieel in gebruik genomen door een 
wethouder.  Er gaat een plattegrond naar dokter Weling en de 
ruiterclub. Op school wordt dit project ook uitgelegd.  
Alle rekeningen worden bij elkaar geteld en ingediend bij de 
gemeente, zodat dit terug betaald kan worden uit de 
prioriteitsgelden.  
Sevenum en Meterik hebben interesse in het noodpalenplan. 
 

b. Dorpsommetjes “8 van Kronenberg”; er zijn 2 banken geplaatst 
en 1 tafel, en er is een sluis geplaatst op het pad in het Groote Veld. 
Verschillende palen zijn ook al geplaatst. Het bord wordt in het 
voorjaar geplaatst zodat dit onthuld wordt als openingactie.  
De eigenaar van de grond heeft het contract ondertekend. De 
penningmeester maakt dit de komende jaren aan het einde van het 
jaar over.   

c. Gezamelijke collecte; geen nieuws  
d. Fondswerving schoolplein/dorpsplein; na een bijeenkomst met 

enkele mensen van de gemeente zijn er nog steeds veel vragen 
over de inrichting van het schoolplein/dorpsplein. Er ligt nu een 
voorlopig plan klaar. Eind volgende week moet het plan klaar zijn.  



 

e. BMV; in maart is de oplevering van de BMV. Er wordt nagedacht 
over een cadeau voor bij de opening. De volgende vergadering 
pakken we dit op. 

f. Website; door geven door bij de gemeente verandering van site.   
5. Locatie glascontainer; de tijdelijke locatie is aan de meerweg 

tegenover meerweg 16,  er wordt een fatsoenlijke glascontainer 
uitgezocht en geplaatst.  

6. Nieuwjaarsbijeenkomst; Piet Selen vraagt na bij BOBO of er nog iets 
leuks te organiseren is voor niet te veel geld.  

7. Nieuws vanuit het DRO; geen nieuws 
8. Stand van zaken procedure nieuwe voorzitter ; dit pakken we de 

volgende vergadering weer op omdat we nu met te weinig mensen zijn.  
9. Wijkgericht werken pilot Kronenberg, ingebracht door Piet Selen; 

de gemeente wil anders gaan werken en hiervoor een pilotproject 
opstarten op het gebied van zelfredzaamheid en kantelingsproces wet 
maatschappelijke ondersteuning. De onderwerpen waar dit over kan 
gaan is WMO, groenvoorziening, dorpsdagvoorziening, enz.  
Er lopen 3 projecten die nadrukkelijk een relatie met elkaar hebben;  

• Het project innovatie als katalysator 
• Het project leefbaarheid en zelfredzaamheid 
• Het project kanteling WMO 

De vraag aan de dorpsraad is of wij aan dit pilotproject mee willen 
doen. Er wordt unaniem besloten om hier aan mee te doen.  
Jan Philipsen , Rick Thijsen en Piet Selen besluiten om bij dit project 
aan te sluiten. Als eerste worden de inwoners geïnformeerd op 31 
januari, dan is de eerste bijeenkomst. De tweede  is  op 27 maart.   

10.Rondvraag ;  
• als dorpsraad worden we uitgenodigd voor een rondleiding bij de 

meldkamer van de politie. Dit word afgesproken.  
• Jan Philipsen en Piet Kurvers zijn naar het plattelandsparlement 

geweest in Den Haag geweest.  
• Voorstel is om de dorpsradendag van de gemeente in 2012 in 

Kronenberg te houden met als thema krimp. Jan Philipsen neemt 
contact op met Gertie Peeters.  

• Piet Kurvers bedankt iedereen voor de tomeloze inzet het 
afgelopen jaar, verschillende projecten zijn opgepakt en worden 
in de nabije toekomst afgesloten.  

11. Sluiting; de vergadering is om 22.00 uur beëindigd.  
 

 

 

 

 


