Dorpsraadvergadering 14 november2012
Aanwezig;Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Frank
Schuurmans,Dianne Spreeuwenberg, Mark van Lier, Lilian Appeldoorn, Ger Janssen
Piet Kurvers (voorzitter)opent de vergadering om19.36 uur en heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer Ger Janssen. Hij is aanwezig om, voorafgaand aan de agenda, onder andere de betrokkenheid van Kronenberg bij de Dodenherdenking te bespreken.
Ger Janssen;
Dodenherdenking; In Sevenum word elk jaar een kerkdienst georganiseerd en daarna volgt
de herdenking bij het oorlogsmonument. Er worden door Sevenum ook Kronenbergse en
Evertsoordse inwoners uitgenodigd. Tijdens de dodenherdenking worden ook mensen uit
Kronenberg en Evertsoord herdacht. Het zou fijn zijn als er wat meer inbreng vanuit Kronenberg komt en dan het liefst in de vorm van een blijvende rol. Er wordt bijvoorbeeld gedacht
aan een gedicht. Vanuit Kronenberg zou de fanfare gevraagd kunnen worden of inbreng van
de kinderen van De Kroevert. Ook belangrijk om Evertsoord erbij te betrekken. De Dorpsraad
zal het hier intern over hebben. Mocht er hulp nodig zijn of een werkgroep opgericht worden,
zal Ger Janssen evt. beschikbaar zijn.
Greenteam; Stichting Speelvoorzieningen heeft een hele tijd zelf de groenvoorziening onderhouden. Tegenwoordig is deze post er echter uit gelaten omdat de vrijwilligers niet meer
bijelkaar te krijgen zijn. Het beheer van de toestellen doet de stichting nog wel, terwijl de controlefunctie bij de gemeente en een onafhankelijk orgaan ligt. Zijn vraag is hoe de status van
het greenteam is. Jan Philipsen legt uit dat hij nog wacht op bericht van Mart Thijssen.
Greenteam zou deze groenwerkzaamheden over kunnen nemen. Stichting bezit een grasmaaier en bosmaaier. Ger Janssen wil wel betrokken zijn bij de eventuele overgang van deze werkzaamheden naar het Greenteam. Jan Philipsen en Erik Bovee gaan eerst een gesprek met Ibor aan.
Kunstbanken;
De locatie bij de speeltuin (Bunder) is afgewezen in verband met het risico van spelende
kinderen. Frank Schuurmans; Rozenperkje bij de Hees is een geschikte locatie. Er hoeven
alleen stoeptegels geplaatst te worden. Locatie Torrekoel is ook afgewezen. Er zal nog 1
alternatief gezocht moeten worden voor de tweede stam. Agendapunt 10 is hiermee afgehandeld.
Door veranderingen in de beheerovereenkomst van de stichting hoeft er niet meer geïnvesteerd te wordenin toestellen. Voorstel van de stichting om het er met de Dorpsraad over te
hebben om het SLK fonds aan te spreken om zo Kronenbergse verenigingen financieel tegemoet te komen vanuit opgespaarde reserves van de Stichting. Hier zullen duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. De stichting kan hier voorwaarden aan verbinden.
Hier zullen Ger Janssen en Erik Bovee over praten. Ger wil nog een persoon van het bestuur
erbij betrekken. Dianne Spreeuwenberg sluit vanuit de Dorpsraad ook aan. Ger Janssen zal
het initiatief voor het gesprek nemen.
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1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken wordt agendapunt 2.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
Piet Selen; initiatief voor koffie met een knipoog. Er zou een vrije inloop kunnen komen
voor de Torrekoel om koffie te komen drinken. Hij wil de ontmoetingsfunctie stimuleren.
De Dorpsraad vind dit een goed initiatief.
Piet Selen gaat naar Plattelands Parlement. Een werkgroep vanuit de Dorpsraad zal
aansluiten.

3. Notulen Dorpsraadvergadering 12 september 2012.
Notulen;
Pagina 2, punt 6; Bij de alinea van fondswerving; Zin moet worden; De gemeente stelt
een standaard bedrag beschikbaar voor de Jeu de Boules baan. Volgende zin verwijderen; Frank Schuurmans geeft aan liever voor kwaliteit te gaan en volgens de blauwdruk;
namelijk 1 baan.
Pagina 4 ; Rondvraag. Bij noot Erik Bovee. De zin met namen verwijderen.
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 4; suggesties van spreuken voorde banken bij het Ommetje; de juistheid van het
gebruik van dialect nakijken
Pilot wijkgericht werken; Waar is de gemeente? Het ontbreekt aan duidelijke kaders. Er
zou een evaluatiemoment ingepland kunnen worden. Piet Kurvers zal samen met de
kartrekkers van dit initiatief een gesprek aangaan met de betreffende wethouder. Dit
gesprek zal van tevoren goed voorbereid worden.
Glascontainer; Het probleem is door de gemeente opgelost. Containers staan nu wat
meer naar achteren.
De cursus Excel is al gestart in de Torrekoel.

4. Terugblik jaarlijks overleg met College op 10 oktober 2012 (zie verslag)
Dianne Spreeuwenberg zal haar eigen notulen bekijken en deze vergelijken met die van
de gemeente. Wat betreft woningbouw in Kronenberg kan de Dorpsraad een rol spelen
in de behoefte peiling. Dit eventueel in samenwerking met Woonwenz. Woonwenz
bouwt alleen huurwoningen. Mark van Lier zal bij de Dorpsraad van Melderslo informeren hoe zij het bouwprojekt in hun plaats hebben aangepakt en hoe zij Woonwenz hebben kunnen overtuigen om te gaan bouwen. Kronenberg heeft er belang bij dat er
huurwoningen gebouwd worden. Ook wordt het gesprek van gemeente met Woonwenz
afgewacht. De vraag wordt gesteld hoeveel Kronenbergers er staan ingeschreven bij
Wonen Limburg. Mark van Lier zal hier navraag naar doen.
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5. Renovatie Peelstraat (zie bijlagen)
Frank Schuurmans; Er zijn 2 stukken ingediend waarop een officieële reactie is gekomen. Er staat groot onderhoud op stapel voor de Peelstraat. Conform Blauwdruk komt
het bedrag erg hoog uit. De gemeente is gaan kijken om financieel tegemoet te komen.
Als dit projekt voor het einde van dit jaar aanbesteed word, kan er een subsidie op aan
gevraagd worden. Marielle Kok (landschaptsarchitekte) is hiermee aan de slag gegaan
om alternatieven te bekijken. Ook deze bleken nog te duur te zijn. Er is een 6 e alternatief ontstaan. Dit alternatief heeft een redelijke kans van slagen. Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest met de betreffende werkgroep.
Het asfalt zal vervangen worden door klinkermateriaal. En wel door betonklinkers. Die
optie is uitgewerkt door de gemeente. Er is nog steeds een gat in de financieel plaatje.
Concreet is het advies aan de Dorpsraad; het plan is door werkgroep goedgekeurd.
Echter gaat de voorkeur van de werkgroep uit naar een gebakken klinker ook omdat
deze keuze bepalend is voor de toekomst.
De Dorpsraad staat achter de blauwdruk. Dat dit niet helemaal gaat lukken is duidelijk.
Wel vind men het belangrijk de blauwdruk zo goed mogelijk te benaderen. Omdat de
voorkeur uitgaat naar de gebakken klinkers wordt de Dorpsraad om een financiële bijdrage gevraagd. De Dorpsraad gaat akkoord met de bijdrage.
De bewoners aan de Peelstraat zullen uitgenodigd worden voor een inloopavond waar
ze geïnformeerd worden over de aankomende werkzaamheden en veranderingen in
hun straat.

6. Dorpsdagvoorziening
Piet Selen; Er is 13 november jl. overleg met de betrokken wethouder geweest. Het
plan van aanpak en de doelstellingen zijn nog eens doorgesproken. Er blijft een verschil
van mening met de gemeente over de kosten. De werkgroep heeft enkele zaken afgesproken over bijv. de huur van de Torrekoel. Er zal nog eens goed nagedacht moeten
worden over de professionele ondersteuning. Hier wil de werkgroepechter geen concessies in doen.
De betrokken vrijwilligers hebben gevraagd of er een brief uit kan gaan naar de deelnemers om ze te informeren over de stand van zaken. De potentiële vrijwilligers ook informeren en hen de vraag stellen waarom ze de professionele ondersteuning belangrijk
vinden. Dan kunnen deze argumenten gebruikt worden in een reactie naar de gemeente. Met een afvaardiging van de gemeente zal half december weer een gesprek aangegaan worden. Er zal goed onderbouwd moeten worden waarom Kronenberg de professionele ondersteuning belangrijk vindt. De werkgroep heeft nog een overleg gehad
waarbij de Kronenbergse huisarts Dhr. Weling aanwezig was. Hij was erg positief en
zou zijn collega’s over het initiatief op de hoogte brengen.

7. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan
Het Oranjefonds is benaderd, de vragen zijn door Piet Selen doorgemaild naar Oranjefonds. Binnen enkele weken zal er een reactie komen. Werkgroep centrumplan heeft
aangegeven hier nauw bij betrokken te willen worden.

8. Greenteam
Reeds besproken bij het overleg met Ger Janssen aan het begin van de vergadering.
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9. Lokale KBO
Jan Philipsen; Er is een vragenlijst opgesteld met een begeleidende brief voor inwoners
van Kronenberg in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Volgende week is er weer een bespreking. Hier zal iemand van KBO Roermond toelichting en advies geven. Dan zal de
brief zo snel mogelijk uitgegeven worden.

10. Plaatsing kunstbanken (gekapte bomen)
Reeds besproken bij het overleg met Ger Janssen aan het begin van de vergadering.

11. Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze bijeenkomst is reeds enkele jaren gehouden. Er zal een werkgroep voor opgericht
worden. Mark van Lier, Dianne Spreeuwenberg en Rick Thijssen bieden zich aan. Datum zondag 13 januari. SLK en vrijwilligers uitnodigen.Tijdstip van 11.00 tot 13.00 uur.

12. Invulling secretarisfunctie
Mark van Lier kan deze functie door tijdgebrek niet vervullen.

13. Rondvraag
Piet Selen;
- Hoogstam Boomgaard Pier Leijsten. Behoud van landschappelijke waarde. Het is een
initiatief van de groengroep ondersteund door de dorpsraad. De Dorpsraad heeft
hier geen actieve rol in.
- Hoe kan je met mensen in gesprek komen. Onder een wandeling in gesprek met
mensen. Piet Selen heeft in Beringe meegelopen met wandeling georganiseerd
door de Dorpsraad. Daarna een kop koffie en een kleine hap. Misschien een initiatief voor Kronenberg?
- Hij is op dit moment bezig om het bloedprikken in de Torrekoel te krijgen.
- Bericht in krant over verdwijnen voetbalveld en gymzaal in Kronenberg; er is een mail
naar de gemeente gestuurd voor uitleg vanuit de Torrekoel.
Jan Philipsen; bedankt de Dorpsraad voor de fruitmand en kaarten
Frank Schuurmans; de zoutkist gaat verdwijnen. Dit is een besluit van de gemeente en
zij zullen de kist op termijn weghalen. Reden; oneigenlijk gebruik van het zout. Is ook
een agendapunt voor het Dorpsraden overleg

14. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.43 uur
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