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Dorpsraadvergadering  9 november 2011 
 
Aanwezig;  Piet Kurvers, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen, Frank 
Schuurmans, Erik Bovee, Piet Selen 
 
Afwezig;  Dianne Spreeuwenberg (zij zal in de loop van de vergadering aanschuiven). 
  
Piet Kurvers (waarnemend voorzitter) opent de vergadering om 19.40 uur en heet de 
aanwezigen welkom. 
  
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststell ing agenda 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
• Verslag dorpsradenoverleg van 01 November 2011 
• Data dorpsradenoverleg 2012 zijn  

7 februari 2012, 17 april 2012, 12 juni 2012, 4 september 2012 en 6 november 
2012. Om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

• Verslag van het jaarlijks overleg met college op 20 oktober 2011. Aan de hand 
van het punt; Toekomstige woningbouw Kronenberg op pagina 2 zal Piet Kurvers 
een brief sturen aan Wonen Horst om te pleiten voor de bouw van sociale 
huurwoningen in Kronenberg.  

• Nieuwsbrief plattelandsparlement. 
• Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering op dinsdag 22 November 2011 

om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. 
• Er is een vraag gesteld door de Dorpsraad van Sevenum. Dit word bij de 

rondvraag behandeld. 
 

3. Notulen en actielijst Dorpsraadvergadering van 1 2 oktober jl. 
Notulen:  
Gezamenlijke collecte: pagina 2 bij C; Dit moet zijn; De betaalrekening voor dit project is de 
rekening van de Dorpsraad. 
BMV: pagina 3, tweede alinea bij F; De eerste zin moet worden; De gymzaal en de 
kinderopvang zal straks onder beheer van de Torrekoel komen. De tweede zin vervalt 
geheel. 
 
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.  
 
4. Voortgang projecten: 
a. Noodpalenplan 

Jan Philipsen geeft aan dat de palen zijn geleverd. Er is gekozen voor Robinia hout. Er 
wordt hulp gevraagd bij de gemeente voor het boren van de gaten. Piet Selen bekijkt 
echter eerst of hij hier een oplossing voor heeft. Hij kan wellicht met de tractor mee om 
de palen te zetten. Er wordt op dit moment een PR-artikel geschreven door Lars 
Hoebers. Dagblad de Limburger zou ook benaderd kunnen worden omdat er sprake is 
van een bijzonder project en een primeur. Ook worden locale media genoemd zoals de 
Hallo en ’t Klökske.  Bij de opening zal de wethouder uitgenodigd worden.  
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b. Dorpsommetjes “8 van Kronenberg” 

Jan Philipsen geeft toelichting; Alle materialen zijn besteld. Er zijn al diverse 
werkzaamheden verricht; er is hier en daar geëgaliseerd en er is gras gezaaid. Jan 
Philipsen geeft aan dat ook nog wat hulp is gewenst vooral bij het plaatsen van de 
sluizen. Ook zal bekeken moeten worden waar het info bord wordt geplaatst. 
De vraag wordt gesteld hoe de Dorpsommetjes geopend gaan worden. Iedereen is het 
erover eens dat dit officieel moet gebeuren. Ook de media zal benaderd moeten worden. 
Het is raadzaam alvast een lijst te maken van personen die uitgenodigd moeten worden. 
Voorgesteld wordt om de opening in het voorjaar te laten plaatsvinden. Iedereen gaat 
akkoord.  
 

c. Gezamenlijke collecte 
Erik Bovee geeft aan dat de tweede vergadering met de projectgroep heeft 
plaatsgevonden. Alles loopt en de meeste clubs willen deelnemen. Juni 2012 is de 
eerste collecte.  

 
d. Fondswerving schoolplein/dorpsplein 

Piet Selen licht toe; De fondswerving is nog niet opgestart. Er zijn wel wat contacten 
gelegd. Het valt of staat met het feit wat we precies willen. Frank Schuurmans neemt het 
woord; Na de presentatie van het centrumplan is er gesproken met de wethouder van 
Horst aan de Maas. Er zal meteen gestart moeten worden met het doorvoeren van de 
uniformiteit. Te beginnen met het straatmeubilair. Hier wordt wederom Mariëlle Kok voor 
ingeschakeld. Zij heeft een offerte voor een workshop ingediend en deze wordt door de 
Dorpsraad akkoord bevonden. De school, werkgroep Centrumplan, de projectgroep en 
de Dorpsraad stuurt een afvaardiging naar deze workshop op woensdag 16 november 
2011. De Gemeente is ook benaderd, maar ze hebben nog niet gereageerd. 
  
Er is al het een en ander gebudgetteerd. Echter het gekozen meubilair past niet in het 
centrumplan. De uitkomst van de workshop zal door de Dorpsraad aangenomen worden. 
Tijdens deze avond wordt de beslissing genomen en de keuzes worden doorgegeven 
aan de projectleider zodat dit opgenomen kan worden in de uitvoering. Het bedrag 
hiervoor zal aangevraagd worden bij de prioriteitsgelden. De Dorpsraad is het eens met 
deze aanvraag. Frank Schuurmans bereidt een en ander voor en stuurt deze gegevens 
door naar Dianne Spreeuwenberg. Piet Selen gaat aan de slag met fondswerving. Erik 
Bovee maakt een financieel overzicht en geeft dit door aan Frank Schuurmans zodat het 
eerste deel afgesloten kan worden.  
 

e. BMV 
De vergaderruimte in de Torrekoel vervalt omdat een muur wordt weggebroken. Er wordt 
voorgesteld om door roulatie bij leden thuis de vergadering te houden. Hier stemt 
iedereen mee in. Eerstvolgende vergadering is bij Jan Philipsen. 
De opening van de BMV; dit heeft de aandacht van de werkgroep communicatie. Erik 
Bovee zal dit navragen.  

 
f. Website 

Deze is operationeel.  Alleen de gegevens van de verenigingen moeten nog wat 
aangepast worden. Bij nieuwe projekten wordt iedereen verzocht meteen foto’s door te 
geven zodat deze op de site geplaatst kunnen worden. 
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5. Intocht Sinterklaas 

Er is een verzoek binnengekomen van het Sinterklaascomité om voor vervanging te 
zorgen voor de wethouder. Dit in verband met het houden van een toespraak in de 
Torrekoel bij de intocht van Sinterklaas. Piet Kurvers neemt deze taak op zich. Jan 
Philipsen zal dit doorcommuniceren met het Sinterklaascomité. 

 
6. Terugblik proces blauwdruk kern en vergadering m et B&W 

 Complimenten aan Frank Schuurmans en de werkgroep Centrumplan. Zowel het 
resultaat als de betrokkenheid zijn schitterend. Ook het college was welgemeend onder 
de indruk van het plan. Het vervolg; de workshop op woensdag 16 november 2011.  

 
Glasbak; als locatie heeft de Dorpsraad de voorkeur voor de Torrestraat/Peelstraat. 

 Omwonenden zijn benaderd en op de hoogte gesteld. De tenuitvoering wordt uit handen 
gegeven aan de gemeente.  

 
Verslag van vergadering met B&W; 
Vrachtwagenparkeerplaats wordt beoogd bij het  sportpark; Erik Bovee neemt contact op 
met omwonende(n)  om deze op de hoogte te brengen van deze plannen.  
 

 Actielijst;  De gemeente benaderen om afspraken na te leven in verband met het 
doorgeven van een reactie op bijvoorbeeld het centrumplan. (10 Oktober 2012 is de 
volgende vergadering met het college).  
 

7. Onderhoud (groen) schoolplein / dorpsplein 
Aanwezigen zijn het erover eens dat het onderhoud met vrijwilligers opgezet moet 
worden. Het is nog te vroeg om hierover een beslissing te nemen. Als het plein klaar is, is 
er meer duidelijkheid hoe het onderhoud er uit moet gaat zien 
 

8. Nieuwjaarsbijeenkomst 
Deze traditie wil men voortzetten. Er zal een datum geprikt moeten worden; de eerste 
zondag na Nieuwjaar is 8 januari 2012 . De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 13.00 
uur. Mark v. Lier zal benaderd worden voor de organisatie ervan. Er zal bekeken moeten 
worden hoe de opzet moet zijn. Dianne Spreeuwenberg neemt contact op met Mark v. 
Lier. De datum zal zo snel mogelijk gecommuniceerd moeten worden in verband met het 
vastleggen van de locatie. Ook zal er publiciteit aan gegeven moeten worden.  
Verenigingen worden uitgenodigd evenals de BHL’ ers . Er zal een bedankkaart naar de 
vrijwilligers gestuurd worden, gekoppeld aan de uitnodiging voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Rick Thijssen en Dianne Spreeuwenberg sluiten aan.   
 

9. Nieuws vanuit DRO 
Jan Philipsen licht toe; Tijdens het DRO is het lokaal programma voor de Floriade  
gepresenteerd. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden in verband met activiteiten 
in het kader van de Floriade.  
Dorpsoverlegplatform; Deze naam wordt door de meeste Dorpsraden niet aangenomen. 
Het plan voor de toekomstige woningbouw in Kronenberg is van de baan. De gemeente 
heeft het woningbouwprogramma naar beneden bij gesteld.  
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Punt 5a: Ontwikkeling ruimtelijke visie m.b.t. de intensieve veehouderij- en 
glastuinbouwsector. Aan dit overleg neemt niemand van Dorpsraad deel.  

 
Punt 5b: Prioriteitsgelden; De Dorpsraad van Kronenberg wil niet zelf beschikken over het 
budget Prioriteitsgelden. Het systeem zoals nu werkt prima.  

 
Agendapunten voor de volgende DRO vergadering: Blauwdruk, noodpalen. 

 
10. Stand van zake procedure nieuwe voorzitter 
Er is geen reactie binnengekomen. Er wordt geopperd mensen persoonlijk te benaderen. 
Hiervan bestaat nog een lijst van de vorige procedure. De leden denken na over personen 
die benaderd kunnen worden passend binnen het profiel.  

 
11. Rondvraag 
Erik Bovee; hij heeft een mailtje naar Dianne Spreeuwenberg gestuurd over de statuten. 
Dianne Spreeuwenberg neemt dit op zich. 
Aan het einde van het jaar krijgen leden een vergoeding voor gemaakte kosten. 
 
Frank Schuurmans: Hij vraagt of iemand aan wil sluiten bij de discussie over de glasbak met 
de Gemeente. Jan Philipsen sluit aan. Er zal even bekeken moeten worden waar het overleg 
in de Torrekoel plaats kan vinden in verband met de verbouwing.  
 
Piet Selen: Hij heeft mail ontvangen van de Dorpsraad van Sevenum over de  privatisering 
van verenigingen. Deze mail kan doorgestuurd worden naar iemand van de SV (Ger 
Hoogers) zodat zij kunnen bekijken wat ze ermee willen.  
 
Dianne Spreeuwenberg; brief gehandicaptenplatform; dat gehandicapte kinderen in reguliere 
speeltuinen ook kunnen spelen op aangepaste toestellen. Hiervoor zijn subsidies mogelijk.  
Deze brief zal doorgestuurd worden naar de school (directeur).  
 
12. Sluiting   
 
De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering      
om  22.30 uur. 
 


