Dorpsraadvergadering 9 oktober 2013
Aanwezig; Piet Kurvers, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn
Afwezig; Frank Schuurmans, Erik Bovee, Mark van Lier, Ger Janssen
Piet Kurvers opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
-

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

Ingekomen;
- Uitnodiging VVKL voor 25 oktober. Van aanwezigen kan niemand er naartoe.
- SV publicatiebord / Uitnodiging voor gesprek. Het zou mooi zijn als Frank
Schuurmans er naartoe kan gaan. Dit zal aan Ger doorgegeven worden.
- Verslag van het overleg bij Toverland
- Afmelding directeur Kroevert voor de opening Jeu de Boules

3. Notulen dorpsraadvergadering en actielijst 11 september 2013
Notulen;
Pagina 3; agendapunt 7; Tevens zal de PowerPoint presentatie op de site gezet
worden door Ger Janssen. De laatste 3 woorden vervallen, namelijk; door Ger
Janssen.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen;
Jan Philipsen heeft toch aangifte gedaan van de diefstal van de tekstplaatjes.
Navragen of er een datum gepland is voor overleg met het college voor de
vergadering van 13 november.

4. Terugblik Dorpsvernieuwingprijs 2013

Alle deelnemers vonden het een leuke ervaring. Kronenberg heeft de finale gehaald. De suggestie wordt gedaan om bij de inkomborden van Kronenberg een
bord te plaatsen met de tekst; finalist dorpsvernieuwingprijs 2013. Er zal een offerte aangevraagd worden door Piet Selen. Dan zou het om 3 borden gaan.
Suggesties om een korte en bondige tekst zijn welkom. Deze kunnen aan Piet
Selen doorgegeven worden.
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5. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan – bord SV Kronenberg
De opening vindt zondag a.s. plaats. Er zal een korte toespraak gehouden worden. Aansluitend zal er een wedstrijdje zijn tussen mensen van de Kompaniej en
schooljeugd.

6. Nieuws van het Greenteam
Er is vandaag ontzettend hard gewerkt om perken leeg te halen. In de Bunder
moet nog gewerkt worden. Vorige week is er overleg met de gemeente geweest. De planning is klaar. Volgende week zal de gemeente alle 5 de bomen
aan het kerkplein verwijderen. Ook bij de fontein en in den Bunder worden bomen verwijderd. Sommigen worden herplant in Horst. De week erna wordt een
machine ingezet om de grond te bewerken en worden er grondmonsters genomen. Er komen nieuwe bomen voor in de plaats echter niet zoveel als voorheen. Maar meer bij elkaar passend in het geheel. Er is gekozen voor bomen
waarvan de wortels omlaag groeien en niet zoals van de huidige bomen aan
de oppervlakte. Zodat de nieuwe beuken niet te lijden hebben van de wortels.
De compost wordt verdeeld. Dan komt het greenteam weer in actie. De grond
zal worden gefreesd.
De inloopavond voor aanwonenden is goed bezocht.
Tijdens de graafwerkzaamheden is een oppervlakkig geplaatste kabel geraakt.
Deze moet verlegd worden. Het is niet duidelijk waar deze kabel voor bedoeld is
en deze staat niet vermeld. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Piet Selen gaat hier navraag naar doen.
In de Wilg is de begroting hoog uitgevallen. Er is gekozen voor een alternatief.
De bewoners gaan zelf aan de slag. Het groenonderhoud onder de bomen van
het school/dorpsplein is lastig. Er moeten steeds lege vakken helemaal onkruidvrij gemaakt worden. Er wordt geopperd een bodembedekker te plaatsen.

7. Aanvraag SLK

Deze aanvraag wordt niet in de dorpsraad behandeld. Een onafhankelijke jury
beoordeeld de aanvraag. De aanvraag is echter afgewezen. Er wordt door de
aanwezige dorpsraadleden besloten tot aankoop van verkeershesjes over te
gaan. Deze hesjes worden gebruikt bij veel dorpsactiviteiten zoals onder andere; Sint Maarten, intocht Sinterklaas, Hemelrit. De dorpsraad stelt de hesjes ter
beschikking aan de Torrekoel. De Torrekoel zal het beheer van de hesjes op zich
nemen. Op de hesjes zal een logo van de dorpsraad gezet worden. Piet Selen
laat een concept zien, wat er zeer goed uitziet. Piet zal de hesjes gaan bestellen. Ger zal opdracht krijgen om deze aanschaf vanuit de prioriteitsgelden te laten doen. (mail naar Gertie Peeters)

8. Nieuwjaarsbijeenkomst / vrijwilligers
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
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9. Bouwen en Wonen
De voorzet van Mark van Lier zag er goed uit. In verband met de afwezigheid
van Mark zal dit agendapunt in de volgende vergadering worden behandeld.

10. Overleg met college op 13 november a.s.
De vergaderpunten zijn doorgegeven aan het college. De vergadering begint
om 19.30 uur. Het idee wordt geopperd om per vergaderpunt inwoners naar
hun mening te vragen. Dit om zo meer interactie met het publiek te krijgen en
dan zijn de vergaderpunten meteen helemaal behandeld. De aanwezigen zijn
het hier mee eens.

11. Activiteitenplan 2013 / 2014
Dit agendapunt gaat naar de volgende vergadering in verband met de vele
afmeldingen.
Piet Selen; Teruggaan naar Kronenberg. Wat kunnen wij nog betekenen (Torrekoel / Dorpsraad / Stichting Welzijn Kronenberg - Evertsoord). Er zou een werkgroep geformeerd kunnen worden om dit voor te bereiden.

12. Rondvraag
Jan Philipsen: Een mail van Omroep Reindonk is binnengekomen; men wil een
vaste nieuwswaarde hebben van elk kerkdorp in de Horster samenleving; De
vraag is om binnen de dorpsraad iemand als correspondent af te vaardigen.
Jan Philipsen zal doorgeven dat er nog niemand beschikbaar is.
Jan Philipsen is benaderd door Gertie Peters over een symposium op 15 november in de Torrekoel. Gemeente Horst vind het namelijk mooi als iemand van het
greenteam aan zal sluiten. Gemeente heeft de regie over dit symposium. Jan is
helaas op vakantie. Erik Bovee zal vanuit de dorpsraad aansluiten.
Piet Kurvers: Hij praat ons bij over de situatie rondom het Jeugdgebouw.

13. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
21.33 uur.
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