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Dorpsraadvergadering 9 november 2016 
 

Aanwezig: Piet Selen, Rick Thijssen, Ger Janssen 
Afgemeld: Erik Bovee 
Gasten: - 
Voorzitter: Piet Selen 
Notulist: Ger Janssen 
 
Piet opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.  

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

Op verzoek van Erik wordt het volgende punt toegevoegd:  
 
- Doortrekken trottoir Simonsstraat ter hoogte van Fam. Hofmans 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
 
Mededelingen:  
 
De Wensbus pilot loopt af op 11-12-2016. Er wordt aan gewerkt dit voort te zetten 
m.b.v. subsidie provincie / gemeentes. Overleg geweest met pilots Venray, Peel en 
Maas en HadM. Traject loopt, uitslag afwachten. 
 

3. Notulen vergadering 12 oktober 2016 
 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
4. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 

 
Inmiddels is overeenstemming met de eigenaar van een stuk grond, gelegen in de 
bosrand langs het Bedelaarspad voor de plaatsing van het monument. Binnenkort 
wordt dit gebruik formeel vastgelegd zodat dit naar de toekomst toe zeker wordt 
gesteld. De kunstenaar is daarna benaderd en het ontwerp voor het monument is 
gekozen. Kosten zijn bekend nu de begroting vaststellen en zoeken naar de benodigde 
middelen. Denk hierbij aan subsidie, prioriteitsgelden gemeente, eigen bijdrage 
dorpsraad, sponsors, etc. We vragen bij de gemeente na of hier een deel van de 
prioriteitsgelden aan mag worden besteed. 
 

5. Project “Wonen in Kronenberg” 
 
Woonovatie zal haar bouwvergunning, “te snel” verleend door de gemeente, voor de 
bouw van tijdelijke woningen op de groenstrook langs de gymzaal, teruggeven. Op 27 
oktober is kort overleg geweest met wethouder Vostermans over de stand van zaken. 
Afgesproken is dat er een informatieavond zal worden belegd met inwoners en dat 
hieruit concrete interesses moeten worden gepeild t.a.v. kopen of huren.  
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Er is namelijk naast het huren van tijdelijke woningen (concept Woonovatie) ook 
interesse voor starterwoningen. Waar wat komt dient dus onderbouwd te worden met 
concrete interesse van woningzoekenden. 
 

6. Project “EnergieKronenberg” 
 
Aanvullende subsidie is aangevraagd bij de provincie (Duurzaam door). Werkgroep 
binnenkort bijpraten en pas doorstarten als de subsidie is goedgekeurd. 
 

7. Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg” 
 
Er gaat een nieuw subsidieverzoek uit namens het kerkbestuur. Pas na de toekenning 
van een subsidie bekijken we, samen met het kerkbestuur, hoe e.e.a. verder gaat. 
 

8. Project “Kronenberg veilig – WABP” 
 
Na de recente “inbraakgolf” is er spontaan een WhatsApp groep ontstaan geïnitieerd 
door RT. Piet gaat op 16 november naar Horst voor de bijeenkomst WhatsApp 
buurtpreventie en  neemt samen met LH contact op met RT hoe e.a.a., voor zover 
nodig en gewenst, goed weg te zetten rondom de Kronenbergse WhatsApp.  
Er is een noodpaal verwijderd bij het Equestrian Centre. LH kijkt na waar de 
betreffende paal moet worden herplaatst. 
 

9. Voortgang accommodatiebeleid HadM 
 
Het concept rapport voor Kronenberg is op 27 oktober besproken met Huub Vousten 
en afgevaardigden van Torrekoel, KJEM en SV. Huub werkt nu het rapport bij en dat 
wordt dan aan de dorpsraad gestuurd voor verzending naar de gemeente. 
 

10. SLK 
 
Er zijn de laatste week 1 aanvraag ingediend Deze is onvolledig en we zullen vragen 
om nadere info. 
 

11. Communicatie 
 
Drukkerij Engelen heeft aangegeven dat er in Kronenberg 300 abonnementen op het 
Klökske zijn van de in totaal 430 huishoudens (info stadindex.nl). In Evertsoord is dit 
aantal 54 van de 80 adressen. Voor beide kernen betekent dit dat 75% nog steeds 
geabonneerd is op het Sevenums weekblad. Dit betekent tevens dat het Klökske voor 
het verspreiden van informatie door de dorpsraad nog altijd een goed medium is. 
 

12. Greenteam  
 
Geen nieuws. 
 

13. Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM 
 
Geen nieuws. 
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14. Rondvraag 

 
Stand van zaken m.b.t. verlenging vergunning varkensstal aan de Simonsstraat met 5 jaar. 
Er is op 27 oktober een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis met wethouder 
Vostermans, de eigenaren en de dorpsraad. In een open gesprek is door de dorpsraad 
duidelijk gemaakt dat er een overleg moet komen met de inwoners van Kronenberg om 
deze nader te informeren over een mogelijk verlenging van de vergunning met max. 5 jaar. 
 
Er is overleg geweest tussen de fam. Hofmans (Simonsstraat) en de gemeente over het 
doortrekken van het trottoir langs hun woning. De dorpsraad is het eens met hun 
argumentatie en zal een aanvraag formuleren die dan, mede namens de fam. Hofmans, 
wordt verstuurd aan de gemeente.  
 
Nieuwjaarsreceptie. Besloten wordt om deze te houden op 8 januari 2017 van 11-13 uur 
met dezelfde opzet als in 2016.  

 
15. Sluiting 

 


