Dorpsraadvergadering 8 mei 2013
Aanwezig: Piet Kurvers, Erik Bovee, Mark van Lier, Rick Thijssen, Frank Schuurmans, Rick
Thijssen, Jan Philipsen en Ger Janssen.
Piet Selen sluit later aan.
Afwezig: Lilian Appeldoorn
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Geen toevoegingen.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:
Gemeente:
- Uitnodiging gesprek met wethouder Driessen over ontwikkelingen komst
van een Hippisch Centrum in Park de Peelbergen (zie punt 4)
- Stukken behorende bij Beheersverordening Kernen Sevenum
- Diverse m.b.t. fietsenstalling kerkplein t.o. café Ummenthun
- Nieuwsbrief WIJ
- Verslag DRO 7-4-2013
- Informatie hoogte bedrag ten laste van Prioriteitsgelden voor renovatie
Peelstraat
- Informatie m.b.t. levering en plaatsing van komborden
- Herziene overeenkomst groenonderhoud
VSB-fonds: - Informatie m.b.t. on-line aanvraagformulier subsidie
- Informatie m.b.t. jaarverslag (website)
LVKK:
- Bekendmaking finalisten Dorpsvernieuwingprijs 2013 (zie punt 11)
M. Dolders: - Informatie m.b.t. Beheersverordening Kernen Sevenum
Oranjefonds: - Akkoord uitstel verantwoording subsidie
Verzonden stukken:
Gemeente:
- Diverse m.b.t. fietsenstalling kerkplein
- Reactie overeenkomst Groenonderhoud
Mededelingen:
Geen

3. Notulen vergadering en actielijst 10 april 2013
Notulen:
Punt 2: inz. Bestemmingsplannen. Laatste zin wijzigen in: Piet Kurvers en Ger Janssen
zijn hier door de gemeente over geïnformeerd.
Punt 11: Erik verzoekt de leden van de dorpsraad mee te denken over geschikte kandidaten voor het SLK fonds, liefst een jongere vrouw (20-25 jaar).
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
Dorpsraadvergadering 8 mei 2013

Pagina 1

Actielijst:
Punt 3:
M.b.t. de spreuken voor de banken op onze ommetjes zijn er enige tijd geleden een 3-tal voorstellen ingediend. Jan wil dit nu afhandelen na toetsing van
de spreuken op correct Zaerums.
Punt 5:
Mark gaat binnenkort in Hegelsom kijken bij een project van Novaris.
Punt 9:
Lars Hoebers zal op korte termijn 2 data doorgeven voor de excursie bij de
Politie in Venlo.
Punt 10: Bijna rond, de laatste informatie van Erik en Dianne ontbreekt nog. Daarna
knoop doorhakken.
Overige: Geen nieuws of komen nog aan bod als agendapunt.
Na vandaag kunnen de actiepunten 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, en 10 van de lijst worden afgevoerd. Naast evt. nieuwe punten kunnen de punten 4, 5 en 11 gehandhaafd blijven.

4. Gesprek met wethouder Paul Driessen
Op 1 mei zijn Piet K., Mark en Ger op het gemeentehuis in Horst, samen met Overlegplatform Evertsoord, door wethouder Paul Driessen en ambtenaar Hans Wierda bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het Hippisch Centrum in Park de Peelbergen.
Een korte terugblik op de historie leert dat eerdere kandidaat Ballast Nedam zich in 2012
om diverse redenen heeft teruggetrokken en dat de gemeente nu in gesprek is met een
partij die serieus nadenkt over het opzetten van een Hippisch Centrum langs de Peelstraat (voormalige gronden Mulders). Samen met de Provincie (inzet Topsport) en gemeente (inzet Breedtesport) bekijkt deze partij (investeerders uit de „paardenwereld‟) of
dit haalbaar is. Naar verwachting zal er in mei/juni een beslissing vallen. Manege Dun
Umswing blijft in de huidige plannen in gebruik. De gemeente verwacht geen verkeersoverlast t.g.v. bouw en gebruik van het Hippisch Centrum. De gemeente beloofd ons op
de hoogte te houden maar vraagt om begrip als in voorkomende gevallen de krant sneller
is met het melden van nieuws.

5. Informatieavond Toverland
Voorzitter Piet Kurvers is uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen over de plannen van Toverland, samen met de voorzitters van het Overlegplatform Evertsoord en de
Dorpsraad America.

6. Dorpsdagvoorziening
De Stichting is opgericht, het bestuur is rond. De eerste maand zit er op en de belangstelling is groeiende, de deelnemers en de vrijwilligers zijn zeer tevreden over de gang
van zaken tot nu toe. Op 15 juni is de officiële opening in het bijzijn van Staatsecretaris
Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De leden van de dorpsraad en alle overige belangstellenden zijn vanaf 2 uur welkom voor de opening.
Naar verwachting zal de inbreng van de Dorpsraad binnenkort kunnen worden beëindigd.
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7. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan
Met een achterstand van ca. 2 maanden komt de uitvoering van dit project in zicht. Er zijn
afspraken gemaakt met Marcel Sijbers en deze heeft voor de werkzaamheden een klein
bestek geschreven en hierop offertes aangevraagd m.n. bij locale ondernemers. Naar
verwachting kan e.e.a. binnen het vastgestelde budget worden gerealiseerd. Aandacht
wordt gevraagd voor de spelregels van de subsidieverleners m.b.t. zelfwerkzaamheid, de
werkgroep, geassisteerd door Erik, houden dit nauwlettend in de gaten. Gesteld wordt
dat het vastgestelde budget niet mag worden overschreden.

8. Fietsenstalling bij kerk
De gemeente heeft positief gereageerd op ons voorstel om de fietsenstalling tegenover
café Ummenthun te plaatsen en dit is inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd. Zoals bekend is dit een tijdelijke locatie die, bij uitvoering van de blauwdruk, zal komen te vervallen.

9. Greenteam
Het Greenteam is lekker aan de slag en momenteel bezig met het opschonen van een
aantal locaties. Pas als dit gebeurt is dan is het een kwestie van bijhouden. Op 16 mei is
een gesprek met de gemeente gepland over de invulling en uitvoering van het plan van
Mariëlle Kok. D 1e stap is nu om het plan, samen met de gemeente, vast te stellen en
daarna de hiervoor noodzakelijke acties te ondernemen op basis van dit plan. Hierdoor
vermijden we ad-hoc acties die niet passen in het plan. Momenteel bestaat het Greenteam uit 11 personen die goed met elkaar samenwerken. Verheugend is dat er inwoners
zijn die het goede voorbeeld van het Greenteam volgen en zelf ook een stukje groen
„adopteren‟ en onderhouden.

10. Lokale KBO
Jan Philipsen heeft zich bedankt voor verdere deelname aan de werkgroep KBO. Rick is
bereid nog enige tijd als contactpersoon op te treden echter zal geen bestuurslid worden.
Het wordt overigens tijd om goede afspraken te gaan maken met het KBO bestuur t.a.v.
de verdere betrokkenheid van de dorpsraad bij de werkgroep m.n. t.a.v. financiële zaken.
De Kronenbergse KBO kan pas vanaf januari 2014 van start gaan omdat tot die tijd nog
veel toekomstige leden gebonden zijn (contributie 2013 voldaan) aan de Sevenumse
KBO.

11. Dorpsvernieuwingprijs LVKK
Op basis van de inschrijving is Kronenberg tot de finale van de Dorpsvernieuwingprijs
2013 doorgedrongen. Binnenkort zal de jury contact opnemen om een afspraak maken
voor een bezoek aan Kronenberg. Tijdens dit bezoek zal Kronenberg zich zo goed mogelijk moeten presenteren om een gooi te doen naar de hoofdprijs. Afgesproken wordt dat,
zodra de datum van het bezoek is vastgesteld, Piet K. en Ger namens de dorpsraad
z.s.m. overleg hebben met een 2-tal afgevaardigden van de Torrekoel om het jurybezoek
en de verder te nemen acties voor te bereiden. Indien nodig worden de overige DR-leden
hierbij ingeschakeld.

12. Vrijwilligersavond
Het bestuur van de Torrekoel is tegen een gezamenlijke feestavond voor hun vrijwilligers
en die van de dorpsraad. De dorpsraad zal dus zelf op zoek gaan naar een passende
manier om haar vrijwilligers te bedanken. Mark en Ger gaan e.e.a. uitzoeken en komen
de volgende vergadering met een voorstel.
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13. Platform Jeugdactiviteiten Kronenberg
Door omstandigheden is het niet gelukt om een bijeenkomst in Horst te bezoeken waar
de dorpsraad America een presentatie over haar succesvolle jeugdactiviteiten heeft gehouden. Omdat we hier toch graag iets in willen betekenen zullen Mark en Frank dit thema verder oppakken.

14. Rondvraag
Jan:

- Heeft de informatie gemist voor onze eigen website m.b.t. het persbericht over
de finale van de Dorpsvernieuwingprijs 2013. Jan heeft dit samen met Rick opgepakt en gezorgd dat deze informatie ook op onze website staat.
- Het Greenteam dient voor haar werkzaamheden opvallende hesjes te hebben
zodat ze goed herkenbaar zijn als er dicht op de weg gewerkt moet worden. Jan
kijkt voor passende hesjes. De in de vorige dorpsraadvergadering aangekaarte
problemen met hesjes voor verkeersregelaars (o.a. voor de Hemelrit) worden
aangekaart bij Gertie als agendapunt voor het volgende DRO overleg.
- Loslopende honden: Er zijn klachten gekomen van een agrariër dat loslopende
honden schade aanrichten op zijn land langs het pad vanuit de kern richting het
Groote Veld. Wij kunnen hier uiteraard niet gaan handhaven maar afgesproken
wordt om aan beide kanten van het pad een bordje “Verboden voor loslopende
honden” te plaatsen. Jan zoekt naar geschikte borden.
- De Blaktdijk is al enkele weken afgesloten voor alle verkeer i.v.m. het vervangen van de waterleiding. Echter deze week zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd en toch was de weg helemaal afgesloten. Ger zal navraag doen bij Gertie
waarom de weg niet openkan als er niet gewerkt wordt.
Erik: - De gezamenlijke collecte is op dit moment bezig.
Frank: - Wie gaat ons standpunt inzake de hesjes voor verkeersregelaars terugkoppelen
aan de organisatie van de Hemelrit?  Piet Selen.
Piet K. - Lilian heeft de komende tijd moeite met vergaderen op woensdag en vraagt of
er geen andere vergaderavond gekozen kan worden. Besloten wordt om vooralsnog als vaste vergaderdatum de 2e woensdag van de maand aan te houden.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.58 uur.

Genotuleerd door Ger Janssen.
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 12 juni 2013.
Ondertekend voor akkoord door Ger Janssen, secretaris

____________

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, voorzitter

____________
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