BIJLAGEN

•

Volledige uitslag DOP-II Enquête

•

Verslag Gesprek met de Senioren

•

Verslag Gesprek met de Volwassenen

•

Verslag Gesprek met de Jongeren

•

Verslag Gesprek met Verenigingen & Organisaties

UITSLAG ENQUETE
ALGEMEEN

(NTotaal = 270) (NValid = 270) = 100%

(NTotaal = 270) (NValid = 270) = 100%

WOONKLIMAAT

(NTotaal = 270) (NValid = 268) = 99,3%

(NTotaal = 270) (NValid = 266) = 98,5%

Waarom wilt u
verhuizen?

Anders?

-Gezondheid
18.6%
-Zelfst. wonen 13.95%
-Gebrek aan
voorzieningen 23.26%
-Dichtbij werk
6.98%
-Dichtbij kinderen 4.65%
-Anders
41.86%

-Koophuis ipv huren
-Groter wonen
-Problemen LOG’s
-Kleiner wonen (4 x)
-Meer ruimte
-Geen mogelijkheid tot
uitbreiding bedrijf
-Nieuwbouw wonen en
bedrijf op een plek
-Ouder worden
-Leuker huis
-Meer ruimte

(NTotaal = 270) (NValid = 43) = 16%

Ja
Nee, te weinig geschikte woningen
Nee, de prijzen zijn te hoog

(NTotaal = 270) (NValid = 264) = 97,8%
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41,83 %
28,9 %
14,45 %

Nee, er zijn geen huurwoningen

6,84 %

Nee, om andere redenen

6,84 %

Koopwoningen

Huurwoningen

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

Bouwplaatsen

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%
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(NTotaal = 270) (NValid = 262) = 97%

OVERLAST

Er is geen overlast in mijn buurt
Auto’s / vrachtauto’s
Bromfietsen
Jongeren op straat
Muziek in/op motorvoertuigen
Openbare muziekinstallaties (feesten)
Buren (muziek, woongeluiden, dieren)
Kiëte
Agrarische bedrijven
Horeca, (café, terras)

58,08 %
18,46 %
4,23 %
3,46 %
5,77 %
6,92 %
8,08 %
0,38 %
6,54 %
1,54 %

(NTotaal = 270) (NValid = 261) = 96,7%

Verkeer
4,23 %
Bedrijven
2,31 %
Agrarische bedrijven
13,08 %
Huishoudens (allesbranders, open haard) 9,62 %

(NTotaal = 270) (NValid = 261) = 96,7%

Afval op straat
Zwerfvuil in groenvoorzieningen
Hondenpoep
Onkruid op straat & trottoirs
Riolering
Waterverontreiniging (in beken)
Anders
(NTotaal = 270) (NValid = 261) = 96,7%

DIVERSE

(NTotaal = 270) (NValid = 261) = 96,7%
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(NTotaal = 270) (NValid = 260) = 96,7%

8,46 %
9,62 %
28,08 %
12,69 %
9,23 %
2,69 %
15,77 %

Verfraaiing
Verbetering verkeersveiligheid
Uitbreiding parkeergelegenheid
Vergroting recreatiefunctie (terrassen,
informatieborden, festiviteiten
Anders

(NTotaal = 270) (NValid = 260) = 96,3%

(NTotaal = 270) (NValid = 260) = 96,3%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

RAPPORTCIJFER WOONKLIMAAT

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%
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37,45 %
22,01 %
46,33 %
28,19 %
16,6 %

SOCIAAL KLIMAAT

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 144) = 53,3%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%

(NTotaal = 270) (NValid = 259) = 95,9%
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VOORZIENINGEN

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%
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(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

(NTotaal = 270) (NValid = 258) = 95,6%

ALGEMENE INDRUK VOORZIENINGENNIVEAU IN KRONENBERG

(NTotaal = 270) (NValid = 257) = 95,2%
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OPENBAAR VERVOER

(NTotaal = 270) (NValid = 257) = 95,2%

(NTotaal = 270) (NValid = 14) = 5,2%

(NTotaal = 270) (NValid = 14) = 5,2%

(NTotaal = 270) (NValid = 256) = 94,8%

(NTotaal = 270) (NValid = 256) = 94,8%

(NTotaal = 270) (NValid = 256) = 94,8%

(NTotaal = 270) (NValid = 256) = 94,8%
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DORPSRAAD & BESTUURLIJK KLIMAAT

(NTotaal = 270) (NValid = 255) = 94,4%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

Ja, als lid van de dorpsraad
Ja, als lid van een werkgroep
Ja, als lid van een e-mail panel
Ja, anders
Nee

(NTotaal = 270) (NValid = 255) = 94,4%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%
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3,94 %
4,72 %
12,2 %
1,97 %
77,17 %

Waar zou u als inwoner van Kronenberg over mee willen praten?
Verkeersveiligheid
Woningbouw
Welzijnsvoorzieningen
Speelvoorzieningen
Groenvoorzieningen
Onderwijsaangelegenheden
Andere terreinen
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30,98 %
32,55 %
25,88 %
13,73 %
22,35 %
14,51 %
10,2 %

IDENTITEIT VAN KRONENBERG

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

-Aandacht voor specifieke,
plaatsgebonden tradities
-Gemeentelijk beleid meer richten
op het belang / eigene van Kronenberg
-Aandacht voor de historische
achtergrond van Kronenberg
-Handhaven en versterken van de
voorzieningen in Kronenberg
-Anders
(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%

(NTotaal = 270) (NValid = 254) = 94,1%
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32,81 %
33,99 %
25,3 %
69,17 %
7,51 %

OPEN VRAGEN
In de enquête zijn diverse open vragen gesteld waarop de inwoners zelf konden
bepalen wat men wilde invullen.
Woningbouwlocaties:
Plaats
Terrein Zomerfeesten
Simonsstraat
Hoek Hees – Simonsstraat / boomgaard Kersten
Terrein Meerweg achter de Beuk
Americaanseweg
De Hees
Bij Torrekoel
Heuvelsestraat
Peelstraat
Torrestraat
Inbreiding in de kern
Kronenbergweg
Rand bebouwde kom
Uitbreiding Steijvershorst
Buitengebied
Noordkant
Reindonckweg
Hoek Blaktdijk - Peelstraat
Blaktdijk

Aantal
84
38
34
32
23
10
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

Kenmerkende Gebouwen:
Gebouw
Kerk
Torrekoel
Café Ummenthun
De Kroevert
Nieuw Kronenbergerhof
Boerderijen (algemeen)
Pastorie
Huis Mertens
Kapellen w.o. Anthonius
Oud huis Kurvers
S.V. gebouw
KJEM gebouw
Boerderij Lei Draak
Brouwerij Vullinghs
Huis Otto Kersten
Schuur Jan Willems
Kruisen
Gymzaal
Tuinbouwloods
Manege
29

Aantal
214
113
59
30
24
14
13
12
9
8
7
7
7
3
2
1
1
1
1
1

Nieuwe voorzieningen:
Benaming
Pinautomaat
Levensmiddelenwinkel / bakker / slager
(Kleine) supermarkt
Servicepunt
Meer sport voor kinderen
Postagentschap
(Jeugd)volleybal
Eetpunt
Ontmoetingsplek / hangplek jeugd
Kinderopvang / dagverblijf
Jeugdactiviteit
Judoclub
Fietsverhuur
Klusjesdienst
Extra speeltuintje
Grotere bibliotheek
Zwembad
Biljarten
Film
Apotheek
Sportschool / fitness
Muziekspektakel
Praatgroep
Boogschieten
Bloedprikken
Workshops
Lezingen
Korte cursus(sen)
Nieuwe toestellen erbij in speeltuinen
Klimtoestel schoolplein
Dansavonden
Muziekopleiding piano / gitaar
Danslessen voor kinderen
Strooiveld kerkhof
Lijndienst bus
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Torrekoel
1
1
1
1
1

Anders
26
19
10
3
3
2
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kenmerkende plekken / landschappen:
Plek / Landschap
Blakt / Bengt / Heesbeemd
Bossen (algemeen)
Grootveld
Nieuwe visvijver
Kerkplein
Evenemententerrein
De Mair
Arsbrook
Open Landschap (algemeen)
Omgeving kapelletje Meerweg
Bedelaarspad
Boomgaard Otto Kersten
Omgeving Kronenbergweg
De Kronenbergse hei
De “Riening”
De Hees
De kern
Toverland
Peelstraat
Het buitengebied
Meerweg naar Anthoniuskapel
Rutteveld
Omgeving boerderij Vullinghs
Het “veld”
Terrein zomerfeesten
Renkensstraat
Natuur
Gruttoveld
Blaktdijk
Oude bomen / Voetbalvelden / Boerderijen / Maïs / Kronenberg
Groengroeproute Kronenberg / Wandelroutes / Zuringspeel
Omgeving Snipweg / Op den Bergen / Groot Broek / Steijvershorst
Heuvelsestraat / Graafse bossen / Schorfvenweg / Kievitsvliegheide
Heesbredeweg
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Aantal
107
74
41
19
14
14
13
13
12
12
8
7
7
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

De antwoorden op de volgende vragen zijn te divers om te rubriceren en zijn dus
“een op een” overgenomen uit de uitslag van de enquête. De antwoorden op deze
vragen zullen bij een passende gelegenheid worden meegenomen in de discussie.
U heeft aangegeven dat u nog andere dan de genoemde overlast ervaart. Wat
voor overlast is dat?
1 flitspalen
2 Ongelijk trottoir
3 teveel bewoners in 1 huis / 'tijdelijke vakantiegangers'
4 wateroverlast omdat straat slecht geasfalteerd is
5 ongelijke trottoirs
6 slechte trottoirs
7 te weinig parkeergelegenheid kempkesstraat
8 toverland, evenemententerrein = geluidsoverlast
9 verbranden van rotzooi
10 onkruid slootkant binnen bb kom
11 lindebomen in de herfst
12 geluidsoverlast door toverland
13 regenwater achterburen
14 rommel bij overburen (Kempkesstraat 9)
15 Te groot gewassen gemeentestruiken, hangt over eigen grond
16 Onderhoud groenvoorziening
17 Zijkanten van de beken vol onkruid, niet bijgehouden door waterschap
18 Zijkanten beken vol onkruid, niet bijgehouden door waterschap
19 te weinig parkeerplaatsen
20 ratten in beken
21 Bij veel regen een overstromende straat
22 Kempkesstraat 9
23 sluipverkeer, vrachtverkeer Blaktdijk
24 tuinen niet verzorgd en afgewerkt
25 te weinig parkeergelegenheid
Bij hevige regenval wordt water niet goed afgevoerd, waardoor riooldrek op straat
26
komt en putdeksels omhoog komen. Onverzorgde tuintjes.
27 toverland
28 Wortels van bomen die het trottoir omhoog duwen
29 bermen beter maaien
overlast auto's door gebrek aan parkeerruimte, met name Torrekoel en
30
Kempkesstraat
31 voor fietsers zijn de wegen te smal
32 hondenuitlaatverbod aan bebouwde zijde van de weg
33 Water op de Peelstraat kan niet weg
34 de bermen langs de fietspaden worden maar eenmaal gemaaid per jaar
35 zichtbaar tuinafval, parkeeroverlast
36 Veel vrachtverkeer door de kern
37 overburen
38 wateroverlast op straat
39 honden tijdens broed en paartijd ook in buitengebied aan de lijn
40 slecht onderhouden openbaar groen
41 bermkanten zijn te hoog begroeid en daardoor onveilig
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Welke andere verbeteringen zijn volgens u van belang voor het centrum?
1 water partijen
2 echt middelpunt van maken
3 géén woning op plaats oude kleuterschool, maar parkje, groen, open
4 aanwijsborden verkeer
5 bloembakken weg op de meerweg
6 bomen zoveel mogelijk sparen
7 sierverlichting
8 multifunctioneler maken gebied kerkplein - de hees
9 geen kerkverlichting = lichtvervuiling en stroomverspilling
10 pinautomaat
11 nvt voor ons
12 winkel
13 bestrating plein
parkeerhaven maken bij ummethun op de americaanseweg zodat dubbel
14 parkeren op het trottoir niet meer kan- of gewoon een parkeerverbod aan een
zijde
15 supermarkt
16 teveel blokkades op de weg(peelstraat)en kruispunt bij de kerk onpraktisch
17 uitstraling van kronenberg behouden
18 Ik zou de bomen op en rondom het plein intact houden
19 Pinautomaat
20 Te hard rijden op straat, De Hees en Peelstraat, bloembakken helpen niet
21 Te hard rijden op De Hees en Peelstraat, bloembakken helpen niet
22 bomen weg voor de kerk
23 best in orde
24 geen
25 parkeerverbod 1 kant begin americaanseweg.
26 buurt supermarkt
27 de vieze plak affiches op de kastjes langs de weg, deze zitten er soms al jaren op
28 alles is goed
29 ontmoetingsfunctie
combinatie met de speelplaats school. van 19.00 tot 07.00 parkeerplaats. Meer
30
trapveldjes maken
egalisering van de trottoirs, meer containers voor scheiden van huisafval zoals
31
blik, plastic flesjes etc
32 Is toch prima nu
33 gebruiksvriendelijk maken
34 verbetering doorstroming verkeer
35 Huidig plein niet aanpassen door de bomen te kappen
36 winkels
37 Straatlampen aan laten in de nacht is beter voor de veiligheid
38 Verpaupering tegengaan
39 meer groen
40 speelruimte
41 trottoirs zeer slecht, betere bewegwijzering naar evenemententerrein, school
42 geen afbraak bestaande maar aanpassen
43 pinautomaat
parkeerplaatsen bij kerk zijn onoverzichtelijk gemaakt. - verkeersremmers op de
44
hees
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Over welke andere onderwerpen zou u mee willen praten?
1 ontwikkeling Peelbergen
2 kernrenovatie
3 milieu
4 bestemmingsplannen, veranderingen die de leefbaarheid beïnvloeden
5 bestemmingsplannen die het leefklimaat in kronenberg beïnvloeden
zie eerder: waarde van open ruimte nabij kern, en veiligheid Blaktdijk (voorrang
6
plantenbakken)
7 cultuur
8 landbouw en veeteeltontwikkeling
9 waterschap / riolering
10 bestemmingen
heeft geen zin. dorpsraad heeft teveel invloed en denkt de regels binnen de
11 kleine gemeenschap te kunnen vaststellen. er wordt te veel gekeken naar eigen
belangen
12 winkelaanbod
13 jeugdactiviteit
14 meer verlichting in het buitengebied
15 agrarische aangelegenheden b.v. uitbreiding van bedrijven
16 Samenstelling Dorpsraad
17 bestemmingsplan buitengebied
18 parkeergelegenheid
19 brede school
20 over het verenigingsleven. we moeten meer samen doen
21 varkensstal Simonsstraat, huisvesting Polen
22 natuurbegraafplaats
23 Openbaar vervoer
24 woonvoorzieningen tijdelijke gastarbeiders
25 begeleiding jongeren
26 geen mening
Hoe zou u betrokken willen zijn bij het werk van de dorpsraad?
Ik ga geregeld naar bijeenkomsten van de dorpsraad. Daarbij voel ik mij zeer
1
betrokken bij de politiek en plaatselijke aangelegenheden.
dorpsraad moet zijn taken goed toepassen en geen belangengroepering worden
2
voor individuele belangen
Wat zou er volgens u moeten verbeteren?
1 niets
2 communicatie met de achterban
3 nieuwe leden,
De dorpsraad zou een status moeten krijgen als bijvoorbeeld deelraden in de
4 grotere gemeenten. Dus een verplichting van de gemeente om de mening van de
dorpsraad in de besluitvorming te willen betrekken.
5 Verkiezingen leden Dorpsraad
De dorpsraad moet naar mijn mening de belangen behartigen van alle inwoners
van Kronenberg en niet van een paar! Als voorbeeld de huizen die gebouwd
6
gingen worden aan de Simonsstraat en nu de huidige situatie van uitbreiding
varkensbedrijf!!
7 een website met duidelijk emailadres voor punten aan te dragen

34

8
9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
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op diverse gebieden partijen samenbrengen (vb gemeente-bouwbedrijf-burgers),
meer functie van onderhandelaar
Ze doen goed hun best
In mijn ogen neemt de dorpsraad de laatste tijd te snel stelling in bepaalde
kwesties. Terwijl het algemeen belang vooral is om de dialoog op gang te
brengen. De stellingname werkt eerder polariserend, en dat is ook niet goed voor
Kronenberg. Wat mij betreft dus vooral brede dialoog organiseren waardoor alle
partijen goed geïnformeerd raken met feiten en dus ook niet snel individuele
bewoners ondersteunen dan wel tegenwerken.
huis aan huisstencil; niet iedereen heeft 't Klökske
probeer zowel jong als oud erbij te betrekken
gemeente moet beter luisteren naar Kronenbergse gemeenschap
de dorpsraad moet niet partijdig zijn, zij moet alle betrokkenen horen en
bemiddelen en niet lijnrecht tegenover inwoners gaan staan. Dit vind ik een zeer
slechte zaak. Hieruit en uit meerdere zaken blijkt dat de dorpsraad niet aanvoelt
wat de dorpsbewoners vinden en wat er in het dorp leeft zij volgt haar eigen plan,
en dit wordt dan dus niet breed gedragen. Geen wonder dat mensen niet actief
mee willen denken, ze worden toch niet gehoord!
een website
communicatie. bv maandelijks bulletin (info blaadje) wat er gebeurd of gaat
gebeuren
belangen behartigen van alle inwoners en niet van een paar
meer invloed op de gemeente
meer voorzieningen, kleine winkel, etc.
er wordt te zeer gekeken of ze niet per ongeluk iemand, die hun vriendje is, tegen
het zere been schoppen
parkeergelegenheid Torrekoel en rond de kerk
meer aandacht voor openbaar groen, aankleding rondom de kern afmaken, dit
kan niet de bedoeling zijn. beter inzetten voor natuurbehoud ipv realisatie in het
bos kan nog veel verbeterd worden. karakteristieke plekken in het dorp behouden
ipv volbouwen met goedkope huizen voor buitendorpse bewoners
eigen belangen aan de kant zetten en een dorpsraad gebruiken waarvoor hij ook
is. Mensen en bedrijven in hun waarde laten en waarderen wat ze willen.
Kronenberg is een agrarisch dorp. Bedrijven daarvoor ook de ruimte daarvoor
geven en niet direct afwijzend tegenover staan
meer terugkoppelen van meningen van inwoners
Servicewinkel (hier kunnen ook streekproducten worden verkocht (voorbeeld
Helenaveen), kinderopvang (gewone) in kronenberg
prima zo
Dat ze geen partij kiezen en voor alle mensen opkomen ook die van Evertsoord.
En of dit echt de bedoeling is dat het geld wat de dorpsraad krijgt (van ons alle
dus) een dure advocaat betaald om te protesteren tegen hun gekozen zaken
Weet niet doen hun werk goed.
Bij de eerste DOP is er in eerste instantie niet teruggekoppeld wat de uitkomsten
waren. Dit moet mijn inziens niet meer gebeuren, hierdoor raakt de motivatie van
mensen die aan zo’n onderzoek mee werken op een laag pitje.
verkeersveiligheid De Hees / Peelstraat. Beter bijhouden beken-zijkanten
achterkant Kempkesstraat
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
47
59
60

dorpsraad moet zich beter informeren alvorens actie te ondernemen. Dorpsraad
is geen belangenorganisatie en daarom niet het orgaan om bezwaar aan te
tekenen of procedures op te starten. Hiermee wordt niet het belang van de gehele
bevolking gediend maar van individuen. Een bemiddelende rol zou beter passen
communicatie op hoofdlijnen d.m.v. korte stukjes in Klökske en verwijzen naar
website
het belang van de gehele kronenberg dienen en te veel individuele gevallen /
kwesties behandelen.
ik hoor er erg weinig van
positiever tov land en tuinbouw
de gemeente zou Kronenberg eindelijk eens serieus moeten nemen
te eenzijdigs en meningsbepalend, niet objectief. eerst met Kronenbergse
mensen praten en dan pas een standpunt innemen en erover schrijven in bv ’t
Klökske. Agrarische belangen vertegenwoordigen en niet alleen de burgers.
Lagere drempels in de Peelstraat, maaien van de wegkanten
meer dialoog uitlokken
wisselingen in bestuur
het is prima zo
Niet praten over verbeteringen met de gemeente maar deze daadwerkelijk
uitvoeren
dorpsraad moet geen partij kiezen en naar alle facetten luisteren en bij alle
partijen informeren om een mening te kunnen vormen. Soms zou er geen
standpunt mogen worden ingenomen.
niet zo'n moeilijke bewoordingen in het Klökske schrijven
een gekozen dorpsraad die door opleiding een niveau heeft
onderhoud rondom de kerk
dorpsraad is doorgeslagen als instituut. Moet niet denken de rol van
gemeenteraad over te kunnen nemen.
de dorpsraad begint een belangengroepering te worden voor individuele
burgerbelangen. Dat is onjuist zij dient het hele dorpsbelang te dienen
meer en beter bemiddelen over zaken met de gemeente
prioriteit verkeersveiligheid bij de kerk, verkeersremmers in de Hees
taakstelling beter overwegen

Wat vindt u dat beslist behouden moet blijven in Kronenberg?
1
kerk en Torrekoel
2
kerk en gemeenschapshuis
3
Open karakter van de kern
4
centrum - jeugdvoorzieningen incl. school - huisarts - Torrekoel
5
Torrekoel
6
actief verenigingsleven
7
Natuur (Grootveld) en Kerk
8
Hun eigen identiteit, de samenhorigheid. De Kerk
9
Huidige activiteiten, zoals Zomerfeesten en carnaval
10 Het sociale contact van iedereen
11 Het bos.
Het dorps karakter, zeker met betrekking tot nieuw bouw uiteindelijk is de
12 nieuwbouw realisatie Steijvershorst / spitheuvel naar mijn mening uitermate
geslaagd!!
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Het beetje bos dat we nog hebben.
Verenigingsleven!!! Jeugd moet zich thuis voelen in kronenberg
gemeenschappelijk doel om er met z'n allen een prettige leefomgeving te
behouden
LANDELIJKE KARAKTER ZONDER AL TE VEEL HUIZENBOUW
Kerk en Torrekoel
Het besef dat we met z'n allen veel kunnen bereiken in ons kleine dorp, dat in
principe alles maakbaar is. Maar dat daar ook tolerantie en verdraagzaamheid
voor nodig is.
saamhorigheid
kerk zowel interieur als exterieur, behoud van karakteristieke gebouwen uit
eerder tijden (Sevenum bijvoorbeeld heeft die altijd veel te snel afgebroken)
het dorpsleven!
In de buiten gebieden het uitzicht zonder LOGS en minder mais
het kerkgebouw, vrij uitzicht over Hoogveld
landelijkheid
Zomerfeest, maar dan wel met een andere opzet.
Dorpsgeest, oogstcorso zoals die vroeger was, met praalwagens en
bookeskook.
kerk en Torrekoel
ruimte
school
Zij-actief, kerkdiensten
open karakter en kleinschaligheid
tradities
de naam kronenberg bij fusie gemeente
dorpskarakter zeker mbt nieuwbouwplannen
huisarts, voetbalclub
landschappelijke waarden
basisschool, Torrekoel kerk
school
school, kerk, Torrekoel huisarts
niet teveel gastarbeiders, de school, Torrekoel
kerk
de ruimte, geen stallen
verenigingen, scholen, uitgaansgelegenheid
de rust, de natuur, geen woningbouw
school, verenigingsleven
kerk, school, grootveld
zomerfeesten
oude boerderijen, kern met kerk en kerkplein
speeltuinen, kapellen
kerk, school, Torrekoel
landelijk karakter, rustig wonen, bossen en natuur
Gemeenschapshuis, café diverse sportverenigingen
Zomerfeesten, zondag in het zuiden
School, verenigingsleven
School, gemeenschapshuis
Zomerfeesten, zondag in 't zuiden
leefbaarheid
sportverenigingen
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alles
sportpark
Torrekoel
gezond leefklimaat. door de diverse discussies vormt zich momenteel
verschillende kampen, mede door toedoen van de dorpsraad
kerk, umschwing, Torrekoel Kroevert, Ummenthun, knopen lopen
alles behalve gymzaal + school
kerk, Torrekoel school
Voetbalclub, school, kerk
café ummenthun
het dorpseigene
de Torrekoel
het veilige betrokken klimaat, het agrarische *open*karakter met veel groen,
totaal belangelijk log in kronenberg
Kerk, Torrekoel
basisschool
het dorpskarakter, de kleinschaligheid, bouw pas huizen als er vraag is en niet
andersom
de verenigingen, dorps blijven
school, horeca, Torrekoel
goed verenigingsleven
de leefbaarheid(het mooiste zou zij uitbreiding van het dorp)
Kerk en Torrekoel
De gezelligheid en betrokkenheid van de mensen die in Kronenberg wonen. En
het van zelf sprekend opkomen voor een nette omgeving
Café Kronenbergerhof, school, peuterzaal en Torrekoel
Mooie open kernrand
zomerfeesten voorheen oogstcorso
kerk, pastorie, KJEM, kruisen, kapellen, SV kronenberg, lagere school, bossen,
grote veld
De Torrekoel, Café Ummenthun, School en de Kerk
Zomerfeesten
Torrekoel
De kerk
zomerfeesten
Groente en fruitverkoop
sportactiviteiten, jeugdwerk
de verenigingen
verenigingen
De school, de Torrekoel
Torrekoel school, KJEM, voetbalclub, café ummenthun
kerk en pastorie
de sociale voorzieningen
het gemeenschapshuis
de kerk
kerk
peuterspeelzaal, dorpsraad, school, sportvereniging, muziekvereniging
kerk, school, Torrekoel
de kerk, de Torrekoel met al zijn voorzieningen
landelijk karakter
School, speelgelegenheden, het gezellige kleine knusse karakter van het dorp.

de groene strook om de kern b.v. in de hees de appelboomgaard . Je komt
105 groen Kronenberg binnen. Zo ook Snipweg, Peelstraat, Kronenbergweg en
Meerweg
106 carnaval en café ummenthun
107 rust en ruimte, groen
De gezellige gemoedelijke sfeer. (er zijn enkele bewoners die dat met hun
108
activiteiten deels verpesten in de Kempkesstraat)
109 open ruimte, natuur
110 dorp blijven
zomerfeesten waar de hele gemeenschap op de een of andere manier bij
111
betrokken wordt
112 goede sfeer en onderlinge verdraagzaamheid
113 De natuur rondom kronenberg
114 Torrekoel
schijnwerper bij de kerk prachtig. actieve verenigingen, sociale gezelligheid,
115
zomerfeesten, carnaval, zondag in het zuiden, 75 jaar kronenberg was geweldig
116 ons dorpscafé ummenthun
117 kerk
118 de dorpsraad, alle verenigingen, de gezelligheid onder de mensen
119 de kerk
120 kerk
121 horeca, café cafetaria, restaurant, scholen, sportverenigingen
122 kerk
123 sterk verenigingsleven en niet alleen in de Torrekoel
124 de brouwerij
125 de kerk, de Torrekoel een mooi goed ingericht kerkplein
126 ruimte
127 bossen natuur
128 kerk en de agrarische gemeenschap
129 Torrekoel en de kerk
130 kleine dorpskern
131 school, café, Torrekoel
132 kerk
het café en de nu aanwezige sociale voorzieningen. oude woningen en
133
boerderijen. het bos
134 Kerk, Torrekoel en nieuw Kronenbergerhof
Activiteiten die Kronenberg op de kaart zetten bv hemelrit, evenemententerrein
135
en zomerfeesten
Verenigingsleven, dorpskarakter, natuur geen nieuwe bio bedrijven, maar de
136
koe weer in de wei
137 verenigingen
138 bescheidenheid, rust, ruimte en recreatie
139 Kerk en horeca
140 De kerk
141 Sfeer
142 Kerk
143 alles wat we nu hebben
144 Kerk, verenigingsleven en SV maar nier ten koste van alles.
De Kronenbergse saamhorigheid (haal niet te veel buitenlandse werknemers
145
naar hier) (Poolse)
146 Oud huis Kurvers Meerweg
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De eigen identiteit van de Kronenberg
Alle oude gebouwen in Kronenberg
landelijke omgeving
het open groene karakter, het dorpse
kerk en pastorie
kerk, Torrekoel, café
alles
kerk, school, Torrekoel
functie kerk
alles wat er nu is. meer gezamenlijk laten gebeuren
gebouwen als; Draak- Simonsstraat Roodbeen-De Hees, JacobsKronenbergweg
een kerkdienst in het weekend
dorpskarakter
open landschappen en de kerk
kerk café plein
verenigingen
eigen school, Torrekoel, ruimtelijkheid, rust, gymzaalsport
het kleinschalige, niet teveel bij bouwen. het open ruimtelijke landschap
Torrekoel, de school, Nieuw Kronenbergerhof en de verenigingen
school, peuterspeelzaal, jeugdverenigingen
de natuur en de landschappen zoals ze nu zijn.
de bossen en open natuur en verenigingen

Wat moet er nog meer gedaan worden om de eigen identiteit van uw woonkern
te behouden of te versterken?
1
dorpsfeesten
2
geen pensions of kamerverhuur in de woonkern
Zou het niet mogelijk zijn om een soort open vereniging op te richten, met losse
3
eenmalige activiteiten, zoals workshops, cursussen, lezingen, voor jong en oud.
4
geen nieuwe bewoners van buiten de regio
5
opletten dat er geen gastarbeiders bij komen
6
geen woningbouw
7
stoppen met lelijke nieuwbouw
8
bemiddelen en niet zelf regelen
9
kleine winkel in Torrekoel gerund door vrijwilligers zoals in Helenaveen
benutten vrijkomende agrarische bebouwing voor wonen en andere functies b.v.
10
boerderijwinkel, hobbyboerderij, bed & breakfast, minicamping
11 buurtsuper
12 Het streekdialect behouden en overdragen aan de volgende generatie.
13 kronenberg moet groen blijven
14 zorgen dat de Kronenbergse jeugd in het dorp kan blijven wonen
15 agrarische belangen vertegenwoordigen
aandacht voor omgeving bedreiging door industrie, intensieve veehouderij en
16
toerisme (grootschalig)
17 parochiefeesten terug brengen
centrum in nostalgische stijl herzien. drempels weghalen en goede entree van
18
het maken aan zijde Peelstraat, De Hees, maar juist ook Americaanseweg
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VERSLAG
GESPREK MET DE OUDEREN
Het gesprek met de ouderen (9 vrouwen en 12 mannen) vond plaats op woensdagmorgen
12 december 2007 en stond onder leiding van de heren Hans Chlon en Sjaak Sluiters van
Synthese. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van diverse thema’s.
Woningbouw
Het gesprek rond woningbouw spitst zich toe op de stagnerende belangstelling voor de huuren koopwoningen van het seniorencomplex “de oude Torrekoel”. Als redenen worden
hiervoor opgegeven:
- de doorstroming komt niet op gang omdat ouderen bang zijn dat ze hun huis niet kwijt
worden.
- Sommige deelnemers menen dat er in Kronenberg geen belangstelling is voor
koopappartementen.
- Het complex dient exclusief bestemd te zijn voor ouderen. De eerste koopwoning is
toegewezen aan een jongere persoon. Dat heeft het imago van het complex geen goed
gedaan.
- Veel ouderen gaan er ook nog altijd van uit dat je voor de zorg- en dienstverlening op
latere leeftijd naar de aanleunwoningen of Sevenheim zelf in Sevenum moet verhuizen.
Er is onvoldoende bekendheid met of vertrouwen in het aanbod van
thuiszorgvoorzieningen in Kronenberg.
- Koopappartementen (= woning zonder grond) is voor Kronenbergers nog een brug te ver.
Mogelijke oplossingen:
-

Verander het woningtype (appartement) in een woningtype dat meer aansluit op wat
mensen in Kronenberg gewend zijn (de grondgebonden woning).
De zorginstellingen (Zorggroep en Thuiszorg Noord-Limburg) dienen veel meer
bekendheid te geven aan hun aanbod van thuiszorgvoorzieningen. Laat concreet en in
de praktijk zien aan inwoners van Kronenberg dat men voor de zorg op latere leeftijd niet
meer hoeft te verhuizen naar Sevenum. Er werd de suggestie gedaan om een zorgpunt
van Sevenum te verhuizen naar Kronenberg.

Opvallend is dat de ouderen ook wijzen op de behoefte aan betaalbare woningen voor
starters in Kronenberg.
Dorpsplein en centrumplan
-

-
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De verkeersdruk in het centrum van Kronenberg neemt toe. Maatregelen zijn nodig om
het verkeer op het dorpsplein te weren.
Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een verkeerscirculatieplan waarbij ook de
invoering van eenrichtingsverkeer wordt meegenomen.
Voor de Americaanseweg wordt gepleit voor een parkeerverbod binnen de bebouwde
kom.
Voor het parkeren van het schoolpersoneel dienen parkeervoorzieningen te worden
aangelegd.
Het kerkplein is nu erg kaal, daarom wordt gepleit voor een aankleding met groen. Maar
dat dient wel met beleid te gebeuren omdat de kerk als markant gebouw niet achter het
groen verscholen moet gaan. Er wordt de suggestie gedaan van aanleg met
beukenhagen en de plaatsing van zitbanken.
De schakelkasten kunnen wel door groenaanleg uit het zicht geplaatst worden.
Ook wordt de suggestie gedaan om bij de herinrichting van het plein wat te doen met
aanleg van waterpartijen.
Aanleg van een “jeu de boules” baan

Buitengebied
Ook senioren maken zich zorgen over de vestiging van zeer grote intensieve veehouderijen.
Het is geen plezierig toekomstbeeld wanneer Kronenberg omringd wordt door
megabedrijven. In samenspraak met bewoners, ondernemers en gemeente dienen voor alle
partijen goede oplossingen gevonden te worden.
Brede Maatschappelijke Voorziening
De ontwikkeling van de brede basisschool, kinderopvangvoorzieningen, gemeenschapshuis
en basisschool dient ook aan te sluiten op de visie die voor dit gebied wordt ontwikkeld.
Met betrekking tot het concept van de BMV wordt nog gewezen op de wenselijkheid van de
volgende voorzieningen in Kronenberg:
Apotheeksteunpunt
Pedicure
Pinautomaat
Huiskamerproject, dagverzorging / eettafel
Toegang sporthal verbeteren
Uitbreiding biljartruimte
Uitbreiding horeca, terras, petit restaurant
Internet inkopen supermarkt
SRV-winkel voor Torrekoel / seniorenwoningen
Ouderenadviseurs
Verruiming openbaar vervoer

-

Verenigingen
Gezien het toenemend aantal senioren in Kronenberg en het mooie gemeenschapshuis
wordt het door velen wenselijk gevonden om een eigen ouderenvereniging op te richten. De
samenwerking met KBO Sevenum is goed en die kan op het terrein van belangenbehartiging
voortgezet worden. Voor wat betreft de activiteiten en voorlichting is er in Kronenberg
voldoende draagvlak voor een eigen KBO-afdeling.
Dorpsraad
het buitengebied met wandel- en fietsroutes staat nog te weinig op de agenda van de
dorpsraad.
dorpsraad is actief en heeft goed oog voor de belangen van ouderen.

-

Prioriteiten
Thema/actie
1

2
3
4
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Dorpsplein:
- Simonsstraat doortrekken
- Meerweg betrekken
- Ruimtelijk houden
- Pastorie betrekken in plannen
Parkeren Torrekoel/ kerk
Doorbreken impasse woonproject senioren
KBO-afdeling Kronenberg

Aantal
stemmen
15

9
8
6

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
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Voorzieningen
Pinautomaat
Bloedprikdienst
Huiskamerproject
Apotheek steunpunt
Verbetering openbaar vervoer
Toegang sporthal verbeteren
Terras Torrekoel
Ouderenadviseurs
Internet inkopen supermarkt
SRV-winkel voor Torrekoel en seniorenwoningen

Aantal
stemmen
14
9
4
3
2
2
2
1

VERSLAG
GESPREK MET DE VOLWASSENEN
Het gesprek met de volwassenen vond plaats op dinsdagavond 20 december 2007 in
gemeenschapshuis De Torrekoel onder leiding van de heren Sjaak Sluiters en Alle Postmus
van Synthese. De aanwezigen zijn in 2 groepen verdeeld om te discussiëren over een aantal
onderwerpen en daarna zijn de conclusies van beide groepen met elkaar vergeleken.
Wonen
Er is in Kronenberg behoefte aan woningen voor senioren en starters. Een dorp als
Kronenberg bloedt dood als er niet wordt gebouwd voor onze jongeren, kijk naar Evertsoord.
Locatie Meerweg – Simonsstraat bestemmen voor seniorenwoningen.
Waarom is het seniorencomplex mislukt?
-

Het heeft allemaal veel te lang geduurd.
Drempelvrees bij de ouderen.
Te weinig concreet, teveel onduidelijkheid.
Ouderen leveren erg veel in van eigen huis naar appartement.
Kronenbergse ouderen willen geen appartement.
Eis 4 woningen verkocht te hoog.
Geen koopwoningen, allemaal huurwoningen.
Geen zekerheid eigen woning snel en gunstig te verkopen.

Waarom kunnen jongeren niet zelfstandig gaan wonen in Kronenberg?
-

Koopwoningen te duur.
Geen huurhuizen.
Geen doorstroming.

Idee: Overheid geeft gunstige startersleningen.
Dorpsplein / Centrum
Verbeterpunten:
-

Minder verkeer (Peelstraat eenrichtingsweg?)
Americaanseweg een zijde parkeerverbod (i.v.m. landbouwverkeer).
Voorbeeld kern Lottum.
Zitjes rondom de Kerk.
Lelijke schakelkasten weg.
Aankleding rondom Kerk laag houden (struiken).
Bomen weg zou men jammer vinden.
Grote terrasfunctie waardoor horeca beter kan inspelen op de vele toeristen.
Gras rondom de Kerk en de kerkverlichting zijn grote verbetering.

Buitengebied
De ontwikkeling van het buitengebied baart de aanwezigen grote zorgen. Als we zo door
gaan dan bestaat de mogelijkheid dat we over een aantal jaren ingeklemd zitten tussen een
paar megabedrijven. Men zou graag meer informatie hebben over de inrichting van het
buitengebied en wat het beleid van de gemeente is. Het zou goed zijn als er meer
samenspraak komt tussen gemeente, ondernemer en de buurt.
De dorpsraad wordt gevraagd mee aandacht te schenken aan het buitengebied. Een eerste
aanzet zou kunnen zijn een informatieavond over het buitengebied van Kronenberg.
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Verkeer
Men is bezorgd over de veiligheid van de schoolgaande jeugd die dagelijks vanuit
Kronenberg naar het Dendron College in Horst moeten fietsen. De wegen w.o.
Americaanseweg en Kronenbergweg richting spoor zijn slecht verlicht.
Ook maakt men zich zorgen over de slechte onderhoudstoestand van de wegkanten in het
buitengebied. Hier zitten erg veel kuilen. Op de Blaktdijk zouden de bloembakken moeten
verdwijnen omdat deze erg gevaarlijk zijn. Er zijn al veel ongelukken gebeurd en het wachten
is op een ernstig ongeval. Ook liggen de witte blokken in de bochten verkeerd om.
Complimenten zijn er voor de rotonde op de kruising Middenpeelweg – Peelstraat en voor
het fietspad langs de Peelstraat.
Brede Maatschappelijke Voorziening
Als De Torrekoel wordt uitgebreid tot een BMV dan zouden de aanwezigen graag de
volgende functies erbij zien:
-

Pinautomaat
Fitness / wellness
Pedicure
Winkeltje met streekproducten
Boodschappenservice (afgiftepunt m.m.v. Sevenumse ondernemer)
Dagopvang (huiskamerproject)
Fysiotherapie
Apotheek
Combinatie sport – horeca
Ontmoetingsplek
Defibrillator
VVV - informatiepunt toeristen
Terras
Priklab

Dorpsraad
-

De dorpsraad zou meer voor het buitengebeid moeten gaan betekenen.
Het verenigingsoverleg zou terug moeten komen.
Communicatie met de achterban is belangrijk, informatie via Klökske en website erg
belangrijk.
Het e-mail panel wordt voor het goed functioneren van de dorpsraad als belangrijk
ervaren. Snel een opiniepeiling doen over een bepaald onderwerp vindt men positief.

Sociaal klimaat
Er is al veel samenwerking met Sevenumse verenigingen (b.v. voetbal en volleybal). De
aanwezigen stellen dat je in Kronenberg niet alles kunt behouden en een goede
samenwerking met Sevenumse verenigingen is belangrijk. Behoud de sterke clubs en
combineer met de zwakkere.
Als een van de redenen voor de terugloop van de ledenaantallen ziet men de hoge
contributie. Dit is m.n. voor de zaalsporten veroorzaakt door de hogere huurprijs van de
gymzaal.
De verenigingen zouden ook beter op de wensen van de leden in moeten spelen en niet
altijd op hetzelfde voortborduren, iets nieuws kan ook goed aanslaan.
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De kerkdiensten worden over het algemeen slecht bezocht. Dit zou kunnen leiden tot het
sluiten van de Kerk in de toekomst. Men vindt dit jammer.
Zelfstandigheid
Kronenberg moet zijn eigen identiteit en zijn eigen stem blijven behouden. Als er een keuze
gemaakt moet worden dan zouden de meeste aanwezigen liefst bij Horst aan de Maas
komen. Het kost te veel geld en tijd om zelfstandig te blijven.
Met een eigen dorpsraad staan we gelukkig al wat sterker.
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VERSLAG
GESPREK MET DE JONGEREN
Het gesprek met de jongeren (12 jongens, 1 meisje) is gehouden op dinsdagavond 8 januari
2008 in de blokhut van de KJEM onder leiding van de heren Pieter-Nic van den Beuken en
Sjaak Sluiters van Synthese. De gesprekken zijn gehouden a.d.h.v. diverse thema’s.
Toekomst
De meeste jongeren willen in de toekomst graag in Kronenberg blijven wonen als dit mogelijk
is. Dit hangt af van verschillende factoren.
Een van de factoren is het werk, als men werk kan vinden in de buurt wil men ook graag hier
blijven wonen. Kronenberg ligt gunstig t.o.v. de grote werkgelegenheidsconcentraties van
Venlo en Eindhoven en de bereikbaarheid van deze centra via de weg en het spoor is goed.
Ook moet men een woning hier kunnen kopen of huren. Dit is nu niet mogelijk. De jongeren
die iets willen kopen of huren moeten uitwijken naar andere plaatsen. Er is geen betaalbare
woning te koop en er zijn al helemaal geen huurwoningen. Als starter komt men in
Kronenberg niet aan bod.
Project woningbouw
Misschien is het mogelijk om met een aantal jongeren een gezamenlijk woningbouw project
op te zetten. Veel jongeren voelen er wel wat voor om met leeftijdsgenoten een project
Bouwen in Eigen Beheer op te zetten met medewerking van de gemeente (beschikbaar
stellen van bouwgrond) en advies van een onafhankelijk deskundige. De verwachting is dat
door zelf als een collectieve opdrachtgever op te treden veel bespaard kan worden in de
kosten van projectontwikkeling, architect en bouwkosten Hiervoor is wel de medewerking
van de gemeente nodig vooral voor de aankoop van de grond.
Vrije tijd
In Kronenberg is buiten de verenigingen om niets te doen voor de jeugd. Enkele groepen
hebben nog een keet. Wat ze vooral missen is een soos of een hangplek waarvoor men zelf
ook de verantwoording wil dragen en die men zelf kan inrichten volgens eigen inzichten en
wensen. Het liefste een gezellig honk vooral voor de middenjeugd (15-16-17 jaar). Dit zou
misschien opgezet kunnen worden in de blokhut, met medewerking van de jeugd zelf en
enkele oudere vrijwilligers. Hier moet dan een eigen stichting voor opgericht worden. De
vraag hierbij is dan wel of er alcohol geschonken mag worden of niet. De Torrekoel heeft
geen uitstraling voor jongeren.
De gymzaal is bij de jeugd een onbekend iets. Dat deze ook individueel kan worden gehuurd
is nauwelijks bekend. Men is ook niet bekend met wat er allemaal te doen is. Bij wie moet
men zijn om de gymzaal te huren? Het zou wel eens goed zijn om te inventariseren (bij de
verenigingen) wat er in de gymzaal te doen is en dit te publiceren.
Verenigingen
Alle “normale” sporten zijn in Kronenberg. Jammer dat de gymzaal voor volleybal te klein is.
De indruk bestaat wel dat in Kronenberg meer te doen is voor jongens dan voor meisjes. De
groep meiden zijn deze avond zwaar ondervertegenwoordigd vanwege repetitie van de
dansgroep.
De sportaccommodatie van de SV is slecht. Vooral de douches zijn flink verouderd en het
zijn er te weinig. Diverse jongeren schamen zich voor de belabberde staat van de douches
en sportaccommodatie voor de bezoekende clubs.
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Wensen
-

-

Pinautomaat
Verlichting van de parkeerplaats SV / KJEM
Plekje waar men droog kan staan, liefst rond het dorpsplein. Vroeger kon je onder het
afdak van de fietsstalling van de basisschool staan. Met evt. bankjes om te zitten. Zo’n
ontmoetingsplek hoeft niet alleen specifiek voor jongeren te zijn. Een bankje met een
afdakje op het dorpsplein kan ook door ouderen gebruikt worden. Tevens denken de
jongeren dat er meer met het dorpsplein te doen is als het meer geschikt gemaakt wordt
voor dorpsevenementen b.v. eenvoudige aanleg van een podium (kiosk).
Parkeerverbod aan een zijde van de Americaanseweg
Wegversmalling voor Torrrekoel, onduidelijk wie er voorrang heeft
Er is nu in de Torrekoel wel een Bieb voor de groep ouderen, maar waarom ook niet wat
voor de jongeren met b.v. tijdschriften en boeken voor jongeren? Nu heb je een
versnippering van jeugdboeken in basisschool en (groot-letter) boeken voor ouderen in
de Torrekoel.

Communicatie dorpsraad en gemeente
De jeugd wil graag 1 maal per jaar een jongerenbijeenkomst houden met de dorpsraad.
Het zou goed zijn als de dorpsraad zich af en toe zou laten zien bij de jongeren. Jongeren
weten nu niet goed wie er in de dorpsraad zitten. Op bezoek gaan bij een vereniging.
Een aanspreekpunt binnen de dorpsraad met emailadres zou fijn zijn.
De gemeente heeft al een aanspreekpunt voor jongeren.
Nagenoeg alle aanwezige jongeren willen op de hoogte blijven van de activiteiten van de
dorpsraad en zijn bereid desgewenst hun mening te geven over onderwerpen die de
dorpsraad voorlegt. Daarvoor worden de emailadressen aan de dorpsraad beschikbaar
gesteld.
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VERSLAG GESPREK MET VERENIGINGEN & ORGANISATIES
Het gesprek met de verenigingen vond plaats op donderdagavond 24 april 2008 in café
Ummenthun. Hiervoor waren 16 verenigingen en organisaties uitgenodigd. Helaas kwamen
slechts 2 verenigingen opdagen en werden 3 afmeldingen ontvangen. Blijkbaar gaat het de
verenigingen nog niet zo slecht in Kronenberg.
Met de 2 aanwezige verenigingen t.w. Carnavalsver. De Kroenekraan & Pielhaas (CV) en
Zangvereniging Melodia (Melodia) werden enkele thema’s doorgesproken.
Terugloop ledenaantal:
CV heeft geen last van teruglopend ledenaantal.
Melodia heeft dit wel, er vindt geen ledenaanwas plaats en de groep vergrijst. Men wijdt dit
aan een imagoprobleem als zou men alleen een kerkkoor zijn. Er is weleens gedacht aan de
uitbreiding met een kinderkoor. Daarmee wordt niet alleen geïnvesteerd in de jeugd, maar
krijgt het koor ook meer een profaan (niet-kerkelijk) imago.
Beide verenigingen hadden geen probleem met kaderleden.
De verenigingen in Kronenberg tellen ook veel leden uit Evertsoord. Kronenberg heeft met
dit dorp een bijzondere binding, de basis hiervoor wordt al gelegd op de gemeenschappelijke
basisschool
Voorzieningen:
Beide verenigingen missen geen voorzieningen op dit moment. CV geeft aan graag in De
Torrekoel te willen blijven echter financieel is dit nog een punt van zorg. Hierover zijn
gesprekken gaande met het bestuur van De Torrekoel.
De ontwikkeling van de Brede Maatschappelijke Voorziening biedt ook kansen voor vele
verenigingen in Kronenberg. In de verdere ontwikkeling van deze plannen moet ook
aandacht besteed worden aan informatie en communicatie met de verenigingen.
Jeugd:
De verenigingen begrijpen de vraag naar nieuwe activiteiten voor de jeugd (zie DOP-I) maar
kunnen deze niet invullen. De roep om een eigen honk is duidelijk maar de vraag blijft waar
en hoe. Vooral het drankgebruik vormt een probleem.
Dorpsraad:
Beide verenigingen hebben geen probleem met de manier van belangenbehartiging door de
dorpsraad. Ook de initiatieven die de Dorpsraad genomen heeft met activiteiten rond het 75jarig bestaan van Kronenberg in 2007 worden door de verenigingen positief gewaardeerd.
Dat versterkt de onderlinge band in het dorp.
Algemeen:
Verenigingen worden regelmatig geconfronteerd met initiatieven van de gemeente en andere
instanties zoals sport 3, cursussen en informatiebijeenkomsten. Deze activiteiten sluiten lang
niet altijd aan op de behoeften van vrijwilligers en leden van de verenigingen. De ideeën en
activiteiten worden vaak van bovenaf gedropt.
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