
 

Dorpsraadvergadering 9 mei 2012 

Aanwezig: Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Frank Schuurmans, Rick Thijssen  

Afwezig: Afmelding Dianne Spreeuwenberg en Lilian Appeldoorn. 

1. Mogelijkheid agendapunten toe te voegen 

Bibliotheek en Jeugdbibliotheek, bij rondvraag  

2. Mededelingen/Ingekomen stukken: 

- Jaarverslag werkgroep Behoud de Peel en reactie gemeente inzake blauwdruk; 

- Nog geen reactie van de gemeente inzake International Horse Park en bouw manege. Piet 

Kurvers maakt conceptmail die (via Dianne) naar de gemeente wordt gestuurd. De Dr wil 

nadrukkelijk bij de plannen worden betrokken en betreurt de slechte communicatie.  

- Ger Janssen (oud voorzitter) wil graag met DR overleg over opzet dodenherdenking in 

Sevenum, hij heeft suggesties ter verbetering. Dianne vragen Ger Janssen uit te nodigen voor 

volgende vergadering om hierover van gedachten te wisselen. 

- Fanfare Monte Corona heeft gevraagd een artikel over donateursconcert op onze website 

te plaatsen. Verzoek wordt ingewilligd. Rick bekijkt of website kan worden aangepast voor 

info van Kronenbergse verenigingen. De oude website www.kronenberginfo.nl wordt uit de 

lucht gehaald. Piet Selen neemt dit op met Maikel Leijsten. 

 

3. Notulen vergadering 11 april 2012   

Geen tekstuele opmerkingen, notulen worden goedgekeurd.                                                                                                                                          

Agendapunt 6. Structuur reglement werkgroep Dorpsdagvoorziening opgesteld door 

werkgroep. Dit eerstvolgende vergadering agenderen.  

 

4. BMV Opening 

Laatste vergadering werkgroep communicatie Maandag 7 mei. Programma is rond en 

afspraken zijn gemaakt. Jan Philipsen zal namens DR toespraak houden samen met samen 

met Era Seijkens (Overlegplatform Evertsoord. Werkgroep dorpsdagvoorziening zal zich bij 

de opening festiviteiten presenteren.  

Verzoek aan DR-leden massaal aanwezig te zijn op zaterdag 2 juni vanaf 13.30 uur. 

 

5. Opening Dorpsommetjes 8 van Kronenberg 

Alles loopt conform actieplan dat is opgesteld voor de opening. Toverland heeft vier 

vrijkaartjes toegezegd als prijs voor de prijsvraag. 

In Klökske en Hallo persbericht, eerste z.s.m. Ook advertentie in Klökske. 

 

6. Dorpsdagvoorziening.  

- Op 24 mei gaat vragenlijst huis aan huis verspreid worden in Kronenberg en Evertsoord. 

Week van 12 juni ophalen bij 55+-ers Anderen kunnen dit invullen. 

Verzoek aan leden DR om één of meerdere straten op te halen. Erik doet Simonsstraat en  

Kronenbergweg. Jan doet Venweg. Frank doet Kempkesstraat 

- Werkgroep maakt met Bestuur Torrekoel plan voor aankleding en inrichting ruimte 



Dorpsdagvoorziening (eerste- en tweedekamer) 

- Opstartkosten (ca EUR 2.000) worden door gemeente vergoed. Inkomsten en uitgaven via 

rekening DR. 

- Piet Selen zorgt dat het Plan van Aanpak dat de werkgroep heeft opgesteld naar alle leden 

van de DR wordt gestuurd. 

 

7. Pilot gebiedsgericht werken 

Op 3 mei j.l. heeft evaluatie plaatsgevonden. Namens de gemeente waren aanwezig de 

wethouder Birgit op de Laak en Loes Wijnhoven en ambtelijk ondersteuner Mart Thijssen 

Guido v.d. Hombergh, An jacobs, Rick Thijsen, Piet Selen namens de werkgroep. Namens DR 

waren ook Piet Kurvers en Jan Philipsen aanwezig.  Werkgroep DDV gaf toelichting van 

activiteiten tot heden. De werkgroep wil graag meer inhoudelijke ondersteuning van 

gemeente, gemeente bekijkt hoe deze geleverd kan worden. De ondersteuning van Mart 

Thijssen is vooral procesmatig. Gemeente zal ook onderzoeken of en hoe een bijdrage aan 

exploitatie kan worden geleverd.   

 

Wat betreft gebiedsgericht werken is er binnen werkgroep is DR onvrede over 

onduidelijkheid wie wat moet doen. Ook is bij sommigen de indruk dat teveel ongewild via 

een persoon loopt. De pilot is enthousiast van start gegaan zonder duidelijke doel, structuur, 

rollen en verantwoordelijkheden. Er gebeur teveel ad-hoc. Afgesproken dat gemeente e.e.a. 

helder op papier zal zetten, het is immers ook een pilot die de gemeente heeft geïnitieerd en 

waarvoor een extern bureau is ingeschakeld. 

Besloten wordt praktische zaken nu voortvarend op te pakken, mede gelet op de 

verwachtingen die geschapen zijn in de twee bijeenkomsten met de bewoners van 

Kronenberg. Piet Kurvers stelt mail op die via Dianne naar de gemeente gaat en waarin 

duidelijkheid wordt gevraagd over wanneer verslag gereed is met daarin wie, hoe, wat en 

wanneer. 

Piet, Jan en Rick stemmen onderling af wie welke rol speelt. Rick past brief aan. 

 

8. Schoolplein /Dorpsplein, Jeu de boulesbaan fondswerving 

- Deelname aan prijsvraag Onze Buurt  voor Jeu de Boulesbaan heeft niet beoogde resultaat 

opgeleverd.  

- Ook fondswerving voor inrichting Schoolplein/Dorpsplein/schoolpleing is niet gelukt. 

Fondsen investeren niet in inrichting openbare ruimte. Met Monique Janssen (bureau 

fondsenwerving) wordt nieuwe aanvraag (MBV, Schoolplein/Dorpslein,Jeu de Boulesbaan 

onderzocht. Piet Selen, Frank en Erik nemen dit op zich, zij zullen ook aanvraag 

Maashorstfonds ingang zetten. 

- juridisch eigendom Dorpsplein/Schoolplein gaat naar dynamiek scholengemeenschap. Wat 

betreft onderhoud zal Frank deelnemen aan te organiseren overleg.  

 

9. Blauwdruk centrum, reactie gemeente 

De werkgroep blauwdruk centrum plan zal reactie gemeente bespreken, ook wordt Marielle 

Kok zal worden geraadpleegd. Frank zal e.e.a. ingang zetten. 

- Piet Kurvers zal gemeente (via Dianne en Gertie) via mail laten weten dat DR het jammer 



vindt dat er geen formeel collegebesluit is genomen, dat wij intern beraad houden en 

vervolgens contact opnemen voor een afspraak. 

- Frank vraagt om bord blauwdruk op te hangen in Torrekoel.  Frank en Piet Selen regelen dit; 

- Frank heeft contact gehad met Georgette Poppeliers over overstekende kinderen. Zij heeft 

plan van Frank gekregen zodat er in lijn met het plan met de gemeente wordt 

gecommuniceerd. Het is zaak gezamenlijk op te trekken. 

 

10 Project gekapte bomen schoolplein 

- Lilian heeft contact gehad met zomerfeesten. Zou op zondag 19 augustus in programma in 

kunnen worden ingepast. Zomerfeesten komt hier op terug. 

- Nogmaals nadrukkelijke oproep plaatsen in Klökske om ideeën aan te leveren voor een 

bepaalde datum. Frank stemt dit met Lilian af. Tevens vraagt Frank aan Lilian voor deze 

datum een optie te nemen op Roel van Wijlick (boomkunstenaar) 

11 Dorpsradenoverleg, met name woningbouw in de kernen   

Bureau Etil uit Roermond heeft kwantitatieve woonbehoefte bepaald tot 2020. Betekent 

1.400 extra woningen nodig voor de gemeente. T.o.v. verleden iets meer in grotere kernen 

en iets minder in kleinere kernen. Voor Kronenberg wordt behoefte actueel geschat op 40 

(was 60).  Concreet: 12 rondom school, 3 Simonsstraat, ca 30 Meerweg (terrein 

Zomerfeesten). 

- Woonwenz heeft budget EUR 5mln per jaar. Start in enkele kernen. 

- Hagens Bouw heeft samen met Melderslo plan gemaakt voor BIEB.  

- Piet  Kurvers maakt mail naar gemeente met verzoek duidelijkheid fasering en verdeling 

soorten woningen. Tevens uitnodiging aan gemeente om hierover het gesprek aan te gaan. 

 

12 Bibliotheek 

De nieuwe bibliotheekfunctie (jeugd- en volwassenen) komt in de nieuwe school. De 

organisatorisch aansturing vrijwilligers blijft onder verantwoordelijkheid bestuur Torrekoel. 

Piet Selen gaat met samen met de vrijwilligers bibliotheek en de school hiermee aan de slag.  

 

13 Rondvraag 

Piet Selen vraagt: 

- Stand van zaken m.b.t. collectieve collecte. Gaat in juni plaatsvinden. In DR-overleg is er 

over gesproken dit in 2013 gemeentebreed in dezelfde week te gaan doen; 

- Nieuwe bus route Sevenum naar Panningen via Toverland. Wat betekent dit voor buslijn 65 

door Kronenberg? Piet Kurvers neemt dit mee in mail naar Gertie Peeters; 

Jan Philipsen vraagt:  

- stand van zaken rond tweede prullenbak op schoolplein. Gelet op kosten is besloten dit 

vooralsnog niet te doen 

Frank Schuurmans vraagt: 

- Is van mening dat oude fietsentrekken bij Torrekoel niet passen in kwaliteitskader 

blauwdruk, vraagt of deze niet weg kunnen. Piet Selen bespreekt dit binnen Torrekoel. 

- Afscheiding Dorpsplein/Schoolplein en woning fam. Mertens is niet mooi. Frank zal met Hay 



Sijbers overleggen over planten beukenhaag (ca 20 m. 

- Schutterij St. Sebastianus uit Sevenum exploiteert de kledingcontainer en heeft zo de 

financieel revenuen. (tel nr contactpersoon 077 – 467 33 16). De vraag is hoe dit precies is 

geregeld en waarom een Kronenbergse vereniging dit niet zou kunnen overnemen. Piet 

Kurvers neemt dit mee in zijn mail naar de gemeente. 

 

14 Sluiting 


