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Dorpsraadvergadering 9 maart 2016 
 

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

Afwezig: - 
Gasten: Mevr. Ellen Mulders en Dhr. Ger Pubben (Kerkbestuur Parochiefederatie) 
Voorzitter: Jan Philipsen 
Notulist: Ger Janssen 
 
Jan opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen, en m.n. onze bezoekers 
van vanavond, van harte welkom.  

 
1. Overleg met Kerkbestuur 

 
Naar aanleiding van de uitkomst van het DOP-III is een overleg gepland met een 
afvaardiging van het kerkbestuur van de Parochiefederatie Sevenum, Kronenberg en 
Evertsoord over het thema "wat kunnen we met het kerkgebouw" in de (nabije) 
toekomst. Het betreft hier een zeer karakteristiek rijksmonument in het hart van ons 
dorp en de gemeenschap wil graag meepraten over de toekomst van dit gebouw mede 
gelet op de verwachte verdere terugloop van de kerkgang en (mogelijk) verminderde 
gebruik van het gebouw in de (nabije) toekomst.. 
 
Volgens Ger Pubben zal het gebouw zeker niet verdwijnen of "het moet afbranden".  
De kerk is van de gemeenschap en is (en blijft) onderdeel van de Parochiefederatie. 
Had de clustervorming destijds niet plaatsgevonden dan was de kerk in Kronenberg, 
vanwege de hoge kosten, waarschijnlijk al aan de dienst onttrokken geweest. Als in de 
toekomst de kerk voor de eredienst wordt afgestoten (doemscenario) dan zal de 
gemeenschap, indien Kronenberg prijs stelt op behoud van dit karakteristieke gebouw, 
het gebouw moeten gaan onderhouden en de daarbij behorende kosten op een of 
andere wijze gaan terugverdienen met een alternatief of aanvullend gebruik. 
 
Als er (slimme) combinaties gezocht moeten worden voor een tweeledig gebruik (t.w.  
erediensten en overig gebruik) dan zullen tijdens „overig gebruik‟ de "sacramenten" 
tijdelijk verwijderd moeten worden. Het is zaak nu al te denken over alternatief gebruik 
zodat als straks de eredienst (geheel of gedeeltelijk) gaat vervallen, het behoud van de 
kerk als gebouw garandeert is. Tijdens het DOP-III traject (enquête en gesprekken met 
inwoners) hebben enkele mensen aangegeven hier met het kerkbestuur over te willen 
praten. Het kerkbestuur geeft aan graag samen te werken in een werkgroep waarin 
afgevaardigden van het kerkbestuur, dorpsraad en gemeenschap Kronenberg. 
Afgesproken wordt dat de dorpsraad een startbijeenkomst gaat organiseren. Voordat 
deze gepland wordt zal de dorpsraad een oproep plaatsen (o.a. Klökske en website) 
voor het werven van werkgroepleden, tekst in samenspraak met Ger Pubben.  
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2. Notulen vergadering 13 januari 2016 
 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd 

 
3. Mededelingen 

De dorpsraad betreurt het dat Kronenberg niet is uitgenodigd bij de onlangs gehouden 
officiële opening van het Equestrian Centre de Peelbergen. 

 
4.a Kascontrole en toelichting financiële cijfers Dorpsraad 2015 

Jan en Rick hebben namens de dorpsraad de kascontrole uitgevoerd en alles in orde 
bevonden. De penningmeester is hiermee gedechargeerd. Het boekjaar 2015 is 
afgestoten met een kleine plus die toegevoegd wordt aan de reserve. Conclusie de 
dorpsraad is financieel gezond. 
 
Het saldo van de prioriteitsgelden heeft bijna het toegestane maximum bereikt. Willen 
we volgend jaar de jaarlijkse toevoeging garanderen dan zullen we dit jaar 
prioriteitsgelden moeten besteden of onze reserve bij de gemeente laten „oormerken‟ 
voor een specifiek project. 
 

4. Actielijst DOP-III 
Wordt vanaf nu vervangen door de agendapunten Projecten. 
 

5. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 
Piet heeft Bert Billekens benaderd m.b.t. het zoeken naar nabestaanden en familie van 
de oorlogsslachtoffers op het kerkhof in Kronenberg (zie notulen 17 feb. punt 1). 
Binnenkort heeft Piet een gesprek met Bert hoe hier mee verder.  
 
De dorpsraad zal naar alle waarschijnlijkheid het voortouw moeten nemen om, samen 
met de families, te zorgen voor het opknappen van de graven. Verder komt binnenkort 
ook de werkgroep weer bij elkaar. Piet is nog bezig met het schrijven van de aanvraag 
voor een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds. 
 
De notulen van de dorpsraadvergaderingen worden gelezen want van diverse kanten 
zijn vragen gesteld wat we met dit project gaan doen.  
 
De werkgroep houdt in haar begroting rekening met een bijdrage vanuit de dorpsraad. 
Alvorens te besluiten uit welk potje dit kan (eigen reserve, prioriteitsgeld of SLK) zal de 
werkgroep eerst een begroting in moeten dienen bij de dorpsraad. Piet zegt toe dit voor 
de volgende vergadering aan te leveren zodat hier dan een besluit op kan worden 
genomen. 
 

6. Project “Wonen in Kronenberg” 
In Kronenberg zullen hopelijk dezelfde (tijdelijke) woningen geplaatst worden als in 
America (onlangs in het nieuws geweest). Volgens toezegging van de wethouder zal er 
in Kronenberg dit jaar iets gaan gebeuren. 
 
Uit de lijst van Wonen Limburg (peildatum februari 2016) blijkt dat er in Kronenberg nog 
slechts 33 huurwoningen zijn waarvan 8 seniorenwoningen. Op een totaal van 430 
huishoudens is dit slechts 7,7% en dat lijkt ons erg weinig in vergelijk met andere 
dorpen in Horst aan de Maas. 
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7. Project “Energie in Kronenberg” 

Piet heeft nog informatie opgevraagd bij Enexis of zij ons eenzelfde begeleiding 
konden aanbieden dan o.a. Comfort Creators (Geert Claessen). Dit kan Enexis echter 
niet en dus kiezen we voor Comfort Creators om ons in dit project te gaan begeleiden 
en adviseren. Piet zal contact opnemen met Geert en het verdere traject doorspreken. 
Gezien de tijdslimiet op de vouchers van Duurzame Dorpen (klaar oktober 2016) 
moeten we snel schakelen. Op korte termijn een gesprek arrangeren met daarbij 
aanwezig de mensen die zich bij een van de DOP avonden hebben opgegeven. Piet 
en Mark trekken vooralsnog dit project. 
 

8. Project “Zorg in Kronenberg” 
De Stg. Welzijn gaat dit project niet doen en dus zal de dorpsraad dit zelf moeten gaan 
doen. Piet en Rick hebben alvast een behoeftenonderzoek opgesteld waarbij de 
interesse gepolst zal gaan worden m.b.t. klussenservice, begeleidingsdienst (denk aan 
begeleiding bij o.a. ziekenhuis- of arts bezoek), boodschappendienst, was service en 
gezamenlijk eten naast het maandelijkse eetpunt en de Kompeniej. Dit onderzoek zal 
nu door de dorpsraad worden opgepakt en met de resultaten kunnen we dan bekijken 
wie dit kan oppakken. Er zal een oproep geplaatst worden voor het werven van 
deelnemers aan dit project. Vanuit het DOP-III traject zijn er al enkele aanmeldingen 
die we hierbij kunnen betrekken. 
 
In het kader van “Kronenberg veilig” heeft Piet contact gehad met Lars over het 
opzetten van buurtpreventie in Kronenberg via b.v. een WhatsApp groep. Bij de 
totstandkoming hiervan kunnen we b.v. ook andere inwoners betrekken. Piet zoekt dit, 
namens de dorpsraad, verder met Lars uit en bericht dit terug aan de DR zodra er wat 
te melden is 
 

9. Communicatie 
Komen we volgende keer op terug. 
 

10. Greenteam  
Jan meldt dat de Beuk a.s. vrijdag wordt aangepakt waarbij o.a. dennenbomen en een 
haag worden verwijderd. Project wordt gefinancierd uit NLDoet en gemeentelijke 
bijdrage. Zaterdag volgt nieuwe beplanting, aanwonenden zijn geïnformeerd over enige 
overlast.  
 
De nieuwe, aangepaste overeenkomst wordt door de gemeente verstuurd, na 
binnenkomst ondertekenen en daarna retour sturen. Binnenkort overleg in het 
Greenteam over veilig werken.  
 

11. Terugkoppeling en periodieke input DRO 
De volgende zaak / zaken zullen aan het DRO worden gemeld: 
 
1) Per 11 januari 2016 is de huisartsenpraktijk Kronenberg ondergebracht in BMV de 

Torrekoel. Hiermee wordt vrijgekomen ruimte, ontstaan door de krimp van het 
aantal leerlingen op basisschool de Kroevert, op een prima wijze ingevuld. 
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2) Uit het DOP-III zijn inmiddels 5 projecten opgestart t.w. “Wonen in Kronenberg”, 
“Oorlogssporen in Kronenberg”, “Energie in Kronenberg”, “Zorg in Kronenberg” en  
“Toekomstig gebruik van de Kerk in Kronenberg” 

 
12. Accommodatiebeleid Horst aan de Maas 

De gemeente heeft enige tijd geleden alle Dorpsraden benaderd om mee te denken 
over de accommodaties in hun dorp. Marleen Wijnen is namens Kronenberg naar een 
bijeenkomst geweest maar komt tot de conclusie dat vanwege belangenverstrengeling 
zij dit (als bestuurslid van de Torrekoel) niet kan doen en dat dit toch bij de dorpsraad 
thuishoort. Marleen vindt dat zij het dorp niet onafhankelijk kan vertegenwoordigen. We 
zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe, onafhankelijke, vertegenwoordiger. Er 
wordt iemand genoemd en Piet zal deze persoon vragen of hij interesse heeft. Marleen 
meldt zich intussen persoonlijk af bij de gemeente en meldt dat de dorpsraad zal 
zorgen voor passende vervanging. 
 

13. Rondvraag 
Erik:  We hebben nieuwe mensen nodig o.a. voor het oppakken van de nieuwe 
projecten en iedereen wordt gevraagd uit te kijken naar geschikte personen en die dan 
ook meteen te vragen of ze interesse hebben om bij de dorpsraad aan te sluiten. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 
om  22.35 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 13 april en zal 
dan worden voorgezeten door Erik Bovee. 

 
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 13 april 2016. 


