
Dorpsraadvergadering 16 maart 2011  

Aanwezig; Piet Kurvers, Piet Selen, Erik Bovee, Frank Schuurmans, Dianne Spreeuwenberg en Rick Thijssen. 

Afwezig; Ger Janssen, Jan Philipsen en Mark van Lier. 

Piet Kurvers opent de vergadering en verwelkomt Rick Thijssen die een aantal  vergaderingen wil bijwonen. 

  

1.   Verslag rabobank bijeenkomst januari 2011  

• Vrachtwagenparkeerplaats mededeling dat we hier in het najaar antwoord op krijgen.  

• Uitnodiging voor inspraakprocedure voor toetsingskader 2012-2015;  harmonisatie van de 

    subsidiegelden.  

• Antwoord op verzoek namen “oude wijzen”; gaat niet door, aan zulke verzoeken doen we niet meer 

    mee.  

• Krantje wonen horst  

 
2.   Mogelijkheid DR-leden agendapunten toe te voegen  

3.   Notulen en actielijst DR 9 februari 2011; zijn aangepast en worden aangepast op de website 
      gezet. 

4.   Structuurreglement werkgroep centrumplan Kronenberg; (reeds eerder toegezonden); wordt 
      goed gekeurd. 

5.   Werkgroep centrumplan Kronenberg; Frank Schuurmans is voorzitter van deze werkgroep. De     
      volgende bijeenkomst is op 26 april. Het eerste halfuur worden formele zaken zoals  
      structuurreglement en communicatie besproken en de werkgroep formeel ingesteld. Daarna worden  
      de eerder besproken plannen en ideeën met  de ambtelijke ondersteuning van de gemeente  
      besproken. Bezien wordt of deskundige externe ondersteuning in het verdere traject gewenst is, dit  
      kan betaald worden uit de prioriteitsgelden.  

6.   Wandelroutes; Er is overeenstemming met de eigenaar van de grond. Dus de wandelroute kan  
      uitgezet worden. De subsidie voor de 8 van Kronenberg is toegekend door het IKL. Er wordt een 
      persbericht gemaakt om eenieder te laten weten dat we de subsidie gekregen hebben om deze 
      wandelroute mogelijk te maken. Als eerste wordt het oude pad kapot gefreest, er langs wordt een 
      nieuw wandelpad gecreeerd van 1 meter breed. Piet Selen en Jan Philipsen coordineren alles verder. 

7.    Bouwen in eigen beheer (BIEB); Er is een onderzoek gedaan naar de kwantitatieve 
      woonbehoefte in de gemeente HadM. Dit is de basis waar de gemeente verder mee aan de slag 
      gaat. De balans tussen huur en koop is helemaal weg. Voor kronenberg houdt dit in dat er 60 
      woningen gebouwd mogen worden in de komende jaren. 12 woningen worden op de plek van de 
      oude school gebouwd en de rest  later.Er is geen reactie gekomen op de oproep voor eenieder die 
      interresse heeft om in Kronenberg een woning te willen bouwen of voor het bouwen in eigen 
      beheer plan (BIEB). We plaatsen nog een oproep, een nieuw stukje in het KLÖKSKE en HALLO. De   
      volgende dorpsraadvergadering wordt dit  onderwerp opnieuw meegenomen. 

8.   Hondentoiletten; 2 plekken voor een hondentoilet kunnen we aangeven. Hees –  
      Peelstraat,Meerweg - Simonsstraat, Americaanseweg – Heuvelsestraat - Hees, Peelstraat ri Midden 
      Peelweg en de Torrestraat.In de buurt van het centrum lijkt ons het meest logisch. 
      Hondenpoepzakjesdispenders, meerdere ophangen en tijdig bijvullen. Er wordt nog contact  
      opgenomen met Jan Maas, en wordt gevraagd of hij nog andere ideeen heeft. 

9.   Brede Maatschappelijk Voorziening (BMV); Afgelopen maandag zijn de bomen op de 
      speelplaats omgedaan. Tijdens de vergadering wordt erop aangedrongen inwoners en 



      vooralaanwonenden 
      goed te blijven informeren, dit lijkt niet altijd tijdig en op de juiste wijze te gebeuren.. 

10.  Dorpsradenoverleg (DRO)(bijeenkomst dorpsraden-gemeenteraad); Dit agendapunt werd  
      voor kennisgeving aangenomen. 

11.  Website en communicatie; Wonen Horst vraagt of we informatie op onze website willen 
      plaatsen.Een werkgroep zal gaan bekijken hoe de website kan worden verbeterd.. 

12.  Rondvraag;  

      Structuurreglement toesturen aan Frank Schuurmans en Rick Thijssen. 

 


