Dorpsraadvergadering 8 maart 2017
Aanwezig:
Later:
Gasten:
Voorzitter:
Notulist:

Piet Selen, Rick Thijssen, Erik Bovee
Ger Janssen
Paul Janssen (KBevents)
Erik Bovee
Ger Janssen

Voorafgaand aan de vergadering vindt de kascontrole plaats door Piet en Rick. Uitslag zie
verderop in de notulen.
Paul Janssen: De plannen voor Kroenefair zijn, na gesprekken tussen de beide
initiatiefgroepen, doorgestart en men wil een 1e Kronenbergse kermis houden op 2 & 3
september met als onderliggend thema Kronenberg 85 jaar. Het idee is om op zaterdag
kermis te houden vanaf 3 uur, 's avonds feest en op zondag een Kronenbergse dag van 11
tot 19 uur. Zoveel mogelijk bedrijven en verenigingen hierbij betrekken m.n. Kronenbergse
dag op zondag. Nog onduidelijk wat er op het schoolplein wel en niet mag.
Er is bewust gekozen voor het 1e weekend na de schoolvakantie en weinig concurrentie van
evenementen in omliggende dorpen. Horeca wil men geheel overlaten aan café Ummenthun
inclusief de band op zaterdagavond. Verder wil men de barbecue overlaten aan AZ.
Door het uitbesteden van alle consumptieve activiteiten mist men de benodigde inkomsten
om een financiële buffer aan te leggen voor een volgende kermis.
De begroting kent aan de inkomsten kant vooralsnog alleen maar subsidies en sponsoring,
hoofdzakelijk van de dorpsraad. Dit kan vanuit het SLK en/of vanuit een ander potje.
De dorpsraad adviseert te kijken naar een verdienmodel om continuïteit te garanderen en
zodat dit, bij succes, een wederkerend feest kan worden als opvolger van de Zomerfeesten.
Kroenefair verwacht vandaag geen antwoord op het verzoek tot medewerking van de
dorpsraad in de vorm van financiële ondersteuning in de kosten van de kermisattracties en
de Kronenbergse middag.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden in de rondvraag behandeld:
Lampen schoolplein
Kascontrole en jaaroverzicht
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2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Mededeling 1: Piet is samen met Ger Pubben naar het 1e structurele overleg geweest
m.b.t. de ontwikkelingen ronden het ECDP. Aanwezig wethouder Driessen en de
ambtenaren Bart Linssen en Theo Cox. Er is een makelaar aangesteld die belast is
met de kavelverkoop en de samenwerking met Stg. Ruiterbelangen is verstevigd. De
werkzaamheden duren volgens planning tot ca. 2023 voordat het hele plan klaar is,
echter men verwacht eerder klaar te zijn. Huidige werkzaamheden afronden in maart
voor de eerste grote wedstrijd in april. Communicatie: de gemeente verzorgt geregeld
updates m.b.t voortgang van de plannen en deze worden gestuurd naar de Dorpsraden
voor informatie van de bewoners. Verder is men op zoek naar een passende naam
voor het hele centrum. In mei is er een vervolgoverleg gepland met de bewoners aan
"de kop van de Peelstraat". Piet heeft aangegeven dat de DR hier graag bij betrokken
is. Ger Pubben wil hier eventueel een rol in spelen. Gemeente staat vooralsnog geen
overnachting toe bij het ECDP, behoudens voor grooms.
Mededeling 2: De gemeente verzoekt om medewerking m.b.t. positionering
afvalcontainers (tuinafval, incontinentie & luiers, kleding en glas) en medewerking bij
het verplaatsen van de lampen op de parkeerplaats van de Torrekoel. De dorpsraad
neemt contact op met de gemeente en verzoekt om overleg om e.e.a. ter plaatse te
bespreken.

3.

Notulen vergadering 8 februari 2017
Aanvulling punt 5, 2e zin : den Bunder, waarbij het trapveldje dan verplaatst wordt.
Daarna worden de notulen zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
Hondenpoep. De dorpsraad wil de oproep van Dhr. v. Horen “dorpsbreed” weg zetten.
Er zal een oproep in het Klökske worden geplaatst voor deelname aan een
werkgroepje, aanmelding via de dorpsraad. Deelnemers aan de werkgroep kunnen
zowel mensen zijn die last hebben van hondenpoep maar ook hondenbezitters die mee
willen denken hoe dit probleem op te lossen.
Telefoon dekking: De secretaris zal de gemeente hierover aanspreken.
Varkensstal aan de Simonsstraat: De secretaris zal navraag doen bij de gemeente hoe
het hier mee staat.

4.

Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
Piet laat een maquette zien van het totale plan. De financiering van het monument is
afgedekt evenals de overige kosten zoals weergegeven in de begroting. Mochten er
alsnog gaten vallen in de begroting dan kan de DR hierop worden aangesproken. Er
wordt op dit moment geen besluit genomen over een grotere bijdrage van de DR. De
exacte positie van het monument is nog in onderzoek.
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De opdracht tot vervaardiging van het monument is verstrekt aan de betreffende
kunstenaar.
De HAN (Hoge School Nijmegen), de school en de werkgroep / dorpsraad gaan
samenwerken aan het educatietraject rondom dit monument.
5.

Project “Wonen in Kronenberg”
Geen nieuws.

6.

Project “EnergieKronenberg”
Geen nieuws.

7.

Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg”
Geen nieuws.

8.

Project “Kronenberg veilig – WABP”
De oproep welke is geplaatst op de site van de dorpsraad wordt geplaatst in het
Klökske.

9.

Voortgang accommodatiebeleid HadM
Op 15 maart is er overleg tussen de diverse accommodatiebeheerders m.b.t het
samenstellen van een presentatie aan de commissie Samenleving. Deze presentatie
staat gepland voor 18 april in de Torrekoel.

10.

SLK
Geen nieuws.

11.

Communicatie
Via Ad Philipsen worden er oude filmpjes en foto's op onze site geplaatst. Rick bekijkt
of wij die direct op onze site kunnen onderbrengen of dat er met een link gewerkt moet
gaan worden. Piet coördineert dit met Ad en zijn zoon Geert.

12.

Greenteam
Binnenkort wordt gestart met de nieuwe aanplant in den Bunder, dit heeft de aandacht
van de gemeente. Erik coördineert dit met Piet Kurvers.
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13.

Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM
We zullen in het DRO aandacht vragen voor de verordening op de dorpsraden in Horst
aan de Maas. Dit in verband met de gebrekkige voorinformatie m.b.t. de ontwikkelingen
ronden het ECDP. Wat moet en wat mag de gemeente richting de dorpsraden
communiceren en voor welke zaken moet de gemeente in overleg treden met de
dorpsraden?

14.

Rondvraag
Lampen schoolplein: Er is een offerte van Sijbers Support ontvangen voor reparatie
van de vernielde lampen. Dit komt neer op een bedrag van ca. 500 Euro. Daarnaast
zijn er nog kosten te verwachten voor het beter vastzetten van de armaturen (extra
beton). We moeten voorkomen dat we elk jaar aan de lat komen te staan voor kostbare
reparaties. Deze kwestie ook aankaarten bij de ouders van de mogelijke dader.
Kascontrole: de penningmeester wordt gedechargeerd door de overige dorpsraadleden
voor de gevoerde boekhouding.

15.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 23.05 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 12 april, aanvang
19.30 uur in de Torrekoel en zal dan worden voorgezeten door Piet Selen.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 12 april 2017.
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