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Dorpsraadvergadering 8 oktober 2014 

 
Aanwezig: Piet Kurvers, Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans,  Rick 

Thijssen, Mark van Lier 

Afwezig:  Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen 

Notulist: Ger Janssen 

 

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.32 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
- Toevoegen: terugblik op 2e vergadering m.b.t. verkeersstructuur 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen; 

 Hof van Kronenberg: verzoek om kennismakingsgesprek. Komen we de 

volgende keer op terug 

 Synthese: uitnodiging tot bijwonen infomarkt vervangende zorg / respijtzorg. 

Is al geweest. 

 Gemeente: concept verslag DRO d.d. 8 september. Voor kennisgeving. 

 Synthese: Nogmaals uitnodiging voor provinciaal Plattelands Parlement op 

zaterdag 22 november i.c.m. jaarvergadering VKKL. Volgende vergadering 

kijken of er wie er heen gaan. 

Verzonden; 

 Kronenbergse verenigingen en organisaties: uitnodiging vervolgbespreking 

enquête DOP-III, d.d. 14 oktober 19.30 uur Torrekoel. 

 

3. Notulen vergadering en actielijst 10 september 2014 

Notulen;   
Pagina 2; punt 5, Inrichting speelplaats / dorpsplein: 1e zin, wijzigen “zijn we met” 

in “is” 

 

De notulen worden met inbegrip van deze wijziging goedgekeurd. 

 

Ingelast: Overleg met Groengroep Sevenum 
 

Op verzoek van de Groengroep Sevenum zijn vandaag als gast aanwezig Ben 

Appeldoorn en Ron Janssen. Ben geeft een korte introductie van wat de 

Groengroep allemaal doet en geeft het doel aan van het gevraagde overleg. 

De groengroep heeft als werkgebied de 3 kernen van de oude gemeente 

Sevenum. Dus men heeft ook projecten in Kronenberg. Hiervoor wil men de 

betrokkenheid onder de inwoners van Kronenberg vergroten waardoor 

noodzakelijke werkzaamheden ook uitgevoerd worden door onze inwoners. Een 

mogelijk project zijn de bomen langs de speeltuin in Den Bunder. Afgesproken 

wordt om contact met elkaar te houden, contactpersoon van de DR is Erik. 
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4. Bouwen en wonen  
Mark van Lier;  Er komt mogelijk een nieuwe projectadviseur. De gemeente is 

positief t.a.v. de bestemming Simonsstraat, een wijziging van het 

bestemmingsplan loopt. Omdat er momenteel „slechts‟ 3 gegadigden actief 

zijn wordt er vanuit de vergadering voorgesteld om te kijken naar de 

mogelijkheid tot het plaatsen van tijdelijke (verhuurbare) woonruimte (Neptunus 

concept). Evt. de vraag hiernaar meenemen in de DOP-III enquête. De 

deelnemers hebben gevraagd om wat meer publiciteit, het is belangrijk dat er 

nu een stap wordt gezet naar een volgende fase in het project. 

 

5. Inrichting speelplaats / dorpsplein  
Er wordt kort terug gekeken naar de infoavond in de Kroevert op 29 september 

waar een aantal DR leden aanwezig was. Uitleg werd toen gegeven m.b.t. het 

plan om de inrichting op te splitsen in 2 fases waarvan fase 1 het meest 

ingrijpend is echter met de laagste kosten. Fase 2 zou dan een groot 

speeltoestel zijn met hoge kosten, uitvoering hiervan is sterk afhankelijk van te 

verwerven middelen. Hiervoor lopen al diverse trajecten w.o. SLK. 

Gevraag wordt om goedkeuring van fase 1. De dorpsraad vraagt aandacht 

voor een kwalitatief goede uitvoering van fase I en na overleg wordt besloten 

de werkgroep te vragen om een projectplan voor fase 1 waarin  duidelijk wordt 

aangegeven wie het project leidt, wie wat doet en op welke manier, en waarin 

wordt aangegeven hoe m.n. de kwaliteit wordt gewaarborgd d.m.v. 

specificatie van te gebruiken materialen, etc. Het geheel onderbouwd met een 

gedetailleerde begroting (kosten en middelen). Als contactpersonen voor  het 

verdere vervolg van het overleg met de werkgroep zullen Mark van Lier en 

Frank Schuurmans aansluiten bij Lilian. 

 

6. Nieuws van het greenteam  
Erik; Er wordt op dit moment, samen met de gemeente, gewerkt aan een 

opknapplan voor Den Bunder. Voor de rest loopt het overige onderhoud 

volgens plan.  

 

7. Uitbreiding Toverland 
Ger; Naar aanleiding van een verzoek van inwoners van Kronenberg is contact 

opgenomen met de gemeente om duidelijkheid te krijgen m.b.t. de 

uitbreidingspannen van Toverland. De krant meldde namelijk enige tijd geleden 

dat er al vergunning  was aangevraagd en dat goedkeuring hiervan al in een 

vergevorderd stadium verkeerde.  Op basis van contact met de gemeente 

blijkt de soep niet zo heet te worden gegeten als ze is opgediend maar dit heeft 

wel geleidt tot een toezegging van gemeente en Toverland om binnenkort rond 

te tafel te gaan zitten met de betrokken dorpsraden van Kronenberg, Sevenum, 

Evertsoord en evt. America. Een voorstel m.b.t. mogelijke data (plaats 

Toverland) volgt binnenkort. Ger houdt dit verder in de gaten. 
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8. DOP – III  
Ger; op 14 oktober volgt een laatste afstemming met verenigingen en 

organisaties m.b.t. de vragen van de enquête. Hierna wordt de enquête 

afgerond en verspreidt onder de Kronenbergse bevolking. Het heeft allemaal 

iets langer geduurd dan gepland maar ook hier geldt dat kwaliteit gaat voor 

snelheid. 

 

9. Verkeersstructuur 
Erik en Ger zijn naar de 2e bijeenkomst geweest over de verkeersstructuur waarin 

getracht wordt de knelpunten van de 5 verkeerstromen van Horst / Sevenum 

richting Middenpeelweg op te lossen. In de 1e bijeenkomst zijn de volgende 3 

hoofdknelpunten benoemd:  

- Spoorwegovergang Stationsstraat, Hegelsom 

- Kern America 

- Route Molenstraat / Donckstraat 

 

Bureau Kragten heeft namens de gemeente de 3 (in potentie beste) 

oplossingen (w.o. nieuwe rondweg door de Reindonk aansluitend op de 

Blaktdijk bij Hoogbroek) doorgerekend m.b.t. kosten en opbrengst (oplossing 

problemen). De conclusie is dat geen van de voorgestelde oplossingen leidt tot 

het gewenste rendement. Besloten wordt het onderzoek in zijn huidige vorm en 

met de huidige deelnemers te beëindigen en met de meest betrokken partners 

te gaan zoeken naar deeloplossingen voor de genoemde hoofdknelpunten. 

 

10. Rondvraag 
Piet Selen; het fietspad in de Hees is erg slecht. Afgesproken wordt om verdere 

actie te nemen op basis van uitslag enquête DOP-III. 

Piet Selen; geeft ons een flyer van het Dorpsoverleg Koningslust als voorbeeld 

hoe straks de presentatie van DOP-II eruit zou kunnen  zien. 

Mark; stelt voor om in het voorjaar van 2015 een speeldag te organiseren in de 

speeltuinen van Kronenberg. Dit pakken we later op. 

 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 

vergadering om  22.17 uur 

 

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 12 november 2014. 

 

Ondertekend voor akkoord door Ger Janssen, secretaris  

 

____________ 

 

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, voorzitter 

 

____________ 


