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Dorpsraadvergadering  14 maart 2012 
 
Aanwezig ; Piet Kurvers, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen en Frank 
Schuurmans 
 
Afwezig : Dianne Spreeuwenberg, Jan Philipsen 
 
Piet Kurvers (wnd voorzitter) opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen 
welkom, voor het eerst in de nieuwe BMV. 
  

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststell ing agenda 
  Geen. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
• Informatie van gemeente Horst aan de Maas inzake vrachtwagenparkeerplaats 

Kronenberg. Er zijn een aantal mensen geïnformeerd toentertijd. Ook deze laat-
ste berichtgeving is doorgegeven. Erik Bovee formuleert een stuk voor op de 
website.  

• Reactie gemeente betreft rozenperk 
• Terugkoppeling gemeente rond hippisch centrum. Piet Kurvers stuurt een tekst 

naar Dianne die bestemd is voor de gemeente.  
• Nieuwsbrief arbeidsmigranten 
• Uitnodiging openbare raadsvergadering op 13 maart 2012 om 20.00 uur 
• Uitnodiging van weekblad Hallo voor week 12 in verband met interview en foto-

sessie. Er wordt bij Dianne geïnformeerd waar en hoe laat iedereen aanwezig 
moet zijn. Foto wordt woensdag 21 maart genomen. 

• Brief stichting Kukeleku (Mark van Lier biedt zich aan als ambassadeur) 
• Brief dorpsraad Tienray inzake doorstart 
• Vrijetijdsmakelaar. Aanwezigen zijn het er over eens dat dit meer iets is voor de 

verenigingen. Deze zijn ook aangeschreven.  
• Uitnodiging gebruikers Torrekoel en gymzaal voor informatiebijeenkomst op 

maandag 19 maart 2012 om 20.30 uur in de Torrekoel 
• Burgerhulpverlening  

 
3. Notulen Dorpsraadvergadering van 8 februari 2012 . 

        Notulen:  
 Pagina 2; naar aanleiding van de notulen; Tussen de twee alinea’s een open ruimte  
 laten omdat het anders lijkt dat de alinea’s met elkaar te maken hebben.  Van de twee-    
de alinea moet deze laatste zin verwijderd worden; Na elk project zal bekeken worden 
wie hiervoor in aanmerking komt en aan het einde van het jaar dient dit ook nog eens te 
gebeuren. 
 

        De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.  
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        Naar aanleiding van de notulen; 

Frank Schuurmans vraagt of de reactie van Mariëlle Kok over het groenstructuurplan is 
doorgestuurd naar de gemeente en of hierop al een reactie is ontvangen. Dianne heeft 
de reactie van Mariëlle Kok doorgestuurd naar de gemeente. Hierop is nog geen reactie 
gekomen.  

 
 Het volgende voorstel wordt gedaan: 
       Pagina 2; Naar aanleiding van de notulen; Om de vrijwilligers te bedanken zouden deze 
       mensen speciaal uitgenodigd kunnen worden voor de nieuwjaarsreceptie en hen op  
       deze manier bedanken.  
 
       Erik Bovee vraagt of iemand naar Limburglab is geweest. Piet Selen is daar geweest en       

het was zeer geslaagd. Er was veel informatie en er waren workshops, kortom een inte-
ressante dag.   

 
4. Nieuwe leden, voorzitter 

Dit blijft een punt van aandacht.  
 

5. BMV 
Piet Selen licht toe; Op maandag 19 maart 2012 is de sleuteloverdracht. Alles zit op 
schema.  
Erik Bovee licht toe; De opening van de BMV vindt plaats op zaterdag 2 juni. Er zijn dan 
allerlei activiteiten. Er wordt gevraagd wie namens de dorpsraad een woordje wil doen. 
De dorpsraad zou het op prijs stellen als dezelfde mensen die vorig jaar bij de eerste 
steenlegging het woord deden, dit nu ook bij de opening doen. De kinderen worden be-
trokken bij de opening. Het is wenselijk dit ook in de uitnodiging te benadrukken.  
 

6. Dorpsommetjes 8 van Kronenberg 
Er is nog geen start gemaakt. Er wordt door Piet Kurvers een mail gestuurd naar Jan 
Philipsen over het in gang zetten.  

 
7. Dorpsdagvoorziening 

Rick Thijssen licht toe: De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Er worden en-
quete formulieren gemaakt en huis aan huis in Kronenberg uitgedeeld om de behoefte 
te peilen. Er is een werkgroep bezig met dit onderdeel. Er wordt gevraagd om hier tijde-
lijk een werkgroep van de dorpsraad van te maken. Hier zal de werkgroep een regle-
ment voor in moeten vullen. Dit wordt tijdens de volgende vergadering behandeld. 
 

8. Pilot wijkgericht werken 
Rick Thijssen licht toe: Op 27 maart is de volgende bijeenkomst. De uitnodiging wordt in 
het Klökske  gezet. Belangrijke punten worden deze avond verder uitgediept en hopelijk 
dienen zich mensen aan die zich hier voor in willen zetten.  

 
9. Schoolplein / dorpsplein 

Piet Selen; fondswerving moet nog de deur uit. Een stuk of 6 fondsen worden bena-
derd. Het is afwachten wat er van terecht komt. Er wordt aangegeven dat het 
school/dorpsplein hoog ligt. Frank formuleert de vraag hierover en combineert dit met 
verdere vragen naar aanleiding van het centrumplan. Piet Selen stuurt deze vraag naar 
Noëlle Janissen van gemeente Horst aan de Maas.  
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10. Prijsvraag ‘onze buurt’  
Piet Selen; Het idee werd geopperd om een aanvraag in te dienen voor een Jeu de 
Boules laan. Er is navraag gedaan wat ongeveer de kosten zijn van zo’n baan. Piet 
Kurvers zorgt voor het indienen van de aanvraag. Ook de link maken naar de blauw-
druk. Frank Schuurmans biedt aan om mee te denken. Piet mailt alles door naar Frank. 
Deze aanvraag moet voor 1 april ingediend zijn.  

 
11. Rondvraag 

Frank Schuurmans: Bij de gemeente aangeven dat de BMV in afrondende fase is. Af-
werking zou in de lijn van de blauwdruk moeten plaatsvinden. In het kader hiervan zou 
het wenselijk zijn als een lid van de Dorpsraad bij de oplevering aanwezig kan zijn.  
Er is een inwoner van Sevenum die het niet lukt om via de mail contact te zoeken met 
de Dorpsraad. Hij is actief voor radio Reindonck. Frank Schuurmans neemt contact met  
hem op om duidelijkheid te verkrijgen wat hij voor ons kan betekenen. Rick Thijssen zal 
nakijken of het probleem bij de website ligt. 
 
Erik Bovee; Opstartkosten van de collectieve collecte is voor rekening van de Dorps-
raad. Iedereen is akkoord.  
Woonwenz gaat huurwoningen bouwen in Horst aan de Maas. Is het zinvol om hier 
energie in te steken? De Dorpsraad heeft het bericht gelezen en zou het waarderen als 
in Kronenberg huurwoningen worden gebouwd. De vraag is of ook Kronenberg op de 
nominatie staat voor deze huurwoningen omdat er een behoefte is. Het krantenbericht 
is een concrete aanleiding voor het ondernemen van actie. Erik Bovee zorgt voor een 
bericht naar de gemeente.  
 

12. Sluiting   
  De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering      

         om  21.55 uur. 
 
 
 
 


