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Dorpsraadvergadering 8 juli 2015 
 

Aanwezig: Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans,  Rick Thijssen, Mark 
van Lier, Jan Philipsen 

Notulist: Ger Janssen 
 
Erik opent de vergadering om 19.45 uur en begroet m.n. de 2 bezoekers t.w. Peter Huys en Ben 
Donders. 
 
Peter Huys geeft een korte toelichting op de stand van zaken m.b.t. het BIEB project. Het 
bestemmingsplan komt volgens de laatste toezegging in januari 2016 in de Raad. Gemeente 
heeft dus lopen slapen na een eerdere toezegging in januari 2015 dat het uiterlijk oktober 2015 
rond zou zijn. Stefan Jansen is in gesprek met de gemeente aangaande dit punt. Peter houdt 
ons op de hoogte of de inzet van de DR nodig is. Voor de initiatiefnemers verandert door deze 
vertraging vooralsnog niets. 
 
Ben Donders komt praten over glasvezel in het buitengebied. Een werkgroep (gemeente breed) 
is sinds vorig jaar bezig met haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied. Uit het onderzoek 
is gebleken dat glasvezel het meest geschikt is voor de toekomst en er zijn berekeningen 
gemaakt over de haalbaarheid. Het huidige voorstel is: de aanleg wordt gedaan door een 
coöperatie en per aansluiting kost dit ca. 4000 euro en de maandelijkse kosten ca. 65 euro. 
Piet, als een van de belangstellenden, zegt dat hij het op dit moment niet meer weet omdat er in 
de nabije toekomst mogelijke andere technieken aangeboden worden waardoor glasvezel snel 
achterhaald kan zijn. Ben vraagt of er nog vrijwilligers zijn die in Kronenberg de vraagbundeling 
mee wil opzetten omdat dit "erg persoonlijk" moet gebeuren. Anders komt er nauwelijks 
response. 
 
Randvoorwaarden voor Kronenberg: 65 procent moet meedoen. Er zijn ca. 100 adressen die er 
voor in aanmerking komen (geen glasvezel, geen coax).  Hiervan moeten er dus meer dan 60 
meedoen wil het realistisch zijn voor Kronenberg. Volgende week is er op het gemeentehuis in 
de vorm van een informatieavond over dit thema. Ben zoekt op dot moment ondersteuning om 
de vraagbundeling op te zetten en om de mogelijke adressen te benaderen.  
 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Reacties op ingekomen stukken:  
 
Bankkosten Rabo: DR America heeft nog geen stukken binnen m.b.t. de tariefberekening. 
Even wachten of dit zich concretiseert ofwel via DR America ofwel via de Rabobank. 
Beleef de Dag: tijdens fietstocht KBO Sevenum kan een presentatie worden 
gehouden. Hier doen we niet aan mee. 
Burendag: in het Klökske de link aangeven. 
Prioriteitsgelden: laten voor wat het is. Secretariaat bevestigd dit. 
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3. DOP-III 

De eindversie wordt besproken en goedgekeurd. De werkgroep zal in de vakantieperiode 
de presentatie voorbereiden die gepland staat op 10 september. Alle DR worden verwacht 
op deze avond. 
 

4. Rondvraag 
Jan: Tot nu toe geen nieuwe kandidaten voor het GreenTeam.  
Frank:  Het snoeien van de beukenhaag rondom het schoolplein is een taak van de DR. 

Maandag 27 juli aanvang 18.30 uur bij de school. 
Piet (1) Bekijken Neptunus woningen in Panningen, zie verder aantekeningen van het 

bezoek rondgestuurd door Piet per mail. Op 3 augustus is een gesprek gepland 
met wethouder Bob Vostermans. Locatie nog niet bekend.  

Piet (2)  Informatie inzake intensieve samenwerking basisschool met Dobbelsteen en 
Horizon. Men weet nog niet wat het wordt, I.S. of fusie. 

Piet (3)  Jeu de boules, in het kader van Burendag een buurtentoernooi organiseren. Jan 
en Haij Sijbers pakken dit op. 

Mark: nieuwe datum van het DR jeu de boules toernooi. Voorstel via datumprikker. 
 

5. Sluiting 
De reguliere vergadering van woensdag 9 september komt te vervallen i.v.m. de 
presentatie van het DOP-III op donderdag 10 september. Hierdoor wordt de 
eerstvolgende DR vergadering gehouden op woensdag 14 oktober en die zal worden 
voorgezeten door Frank. 

 
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 14 oktober 2015. 


