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VOORWOORD

In een jaar waarin Kronenberg op een grandioze wijze haar 75-jarig bestaan heeft gevierd is
de dorpsraad gestart met de voorbereidingen om het DOP Kronenberg, opgesteld in 2004,
op te frissen. De reden voor ons om dit te gaan doen was duidelijk; het
uitvoeringsprogramma van het 1e DOP Kronenberg (lijst van projecten) was aan verversing
toe. Veel projecten die in 2004 op deze lijst waren gezet zijn in de afgelopen 3 jaar
uitgevoerd of konden, omdat de omstandigheden zich hebben gewijzigd, als “niet meer
actueel” van de lijst worden gehaald.

De gemeenschap Kronenberg heeft samen met de gemeente de afgelopen 3 jaren heel wat
zaken opgepakt en naar tevredenheid afgerond. Ons dorp is er mooier en leefbaarder door
geworden maar wij zijn van mening dat het nog beter kan.

Uit de enquête die de dorpsraad eind 2007 heeft gehouden blijkt dat inwoners niet alleen
trots zijn op hun dorp maar ook dat men vindt dat de leefbaarheid in Kronenberg op
verschillende onderdelen aanmerkelijk is verbeterd. Ook de inwoners hebben al menigmaal
hun zegje gedaan als het aankomt op zaken die “de Kronenberg” aangaan. En laten we
eerlijk zijn, daar is niks mis mee.

Velen van u hebben zich in het verleden ingezet om Kronenberg te maken tot wat het nu is,
een kern met een eigen gezicht en een eigen wil. Zoals al gezegd Kronenbergers zijn trots
op hun dorp en het verleden heeft aangetoond dat men in Kronenberg bereid is samen te
werken aan de eigen toekomst. Want alleen via samenwerking kunnen we datgene
realiseren wat ons voor ogen staat.

Samenwerking is ook het devies van de dorpsraad, samenwerking met de bewoners om
zaken te inventariseren, samenwerking met de gemeente om zaken te realiseren. Veel
zaken uit het eerste DOP Kronenberg zijn succesvol opgepakt, sommige door de dorpsraad
sommige door anderen, en natuurlijk kan het altijd beter.

Daarom hebben wij, samen met meer dan 70 inwoners, eind 2007 gesproken over wat er de
komende jaren in Kronenberg moet gaan gebeuren om de leefbaarheid in ons kleine dorp te
behouden en, waar mogelijk, te verbeteren. Niet met onmogelijke eisen maar met concrete
zaken waar op korte of langere termijn tastbare en zichtbare resultaten mee te behalen zijn
voor de inwoners van Kronenberg.

Voor u ligt nu het DOP-II als tastbaar resultaat van ons gezamenlijk werk. Net als bij het 1e

DOP zijn wij van mening dat dit een document van waarde is voor Kronenberg en voor de
gemeente. De keuze van de bevolking voor het opheffen van de zelfstandige gemeente
Sevenum vraagt in de nabije toekomst veel aandacht en energie. Juist in deze fase is het
belangrijk dat Kronenberg haar visie op de toekomst heeft uitgewerkt want de leefbaarheid in
Kronenberg wordt meer bepaald door de inbreng van haar inwoners dan door de naam van
de gemeente.

Wij hopen dat u samen met ons de volgende stappen wilt zetten op weg naar onze
gezamenlijke toekomst. Daarvoor hebben we ieders hulp nodig dus ook de uwe. Als
Kronenberg u aan het hart gaat doe dan met ons mee, het is beslist de moeite waard.

Namens de Stichting Dorpsraad Kronenberg

Ger Janssen
Voorzitter
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INLEIDING

Voor u ligt het 2e DorpsOmgevingsPlan Kronenberg (DOP II) waarin u een weerslag aantreft
van de resultaten van de, in het najaar van 2007 gehouden, enquête en van de gesprekken,
gehouden in werkgroepen en een Dorpsdialoog, die door de Dorpsraad Kronenberg werden
georganiseerd met jongeren, volwassenen, senioren en de verenigingen en dorpsgebonden
organisaties. Tevens zijn in het DOP II concrete plannen opgenomen gericht op de toekomst
van Kronenberg.

Voor de dorpsraad is het DOP II een aangepaste toekomstvisie van de inwoners van
Kronenberg waarin, langs de hoofdlijnen zoals uitgezet in het 1e DOP, vooruitgekeken wordt
op de komende 2-3 jaar waarbij de huidige wensen en ideeën op een rijtje worden gezet en
vertaald in concrete plannen.

Werkwijze DOP II Kronenberg

Voor de samenstelling van het DOP II is op de eerste plaats een enquête opgesteld en
verspreid over alle huishoudens in Kronenberg. De uitslag van de enquête is gebruikt als
basismateriaal voor de discussies in de diverse gespreksgroepen. In samenwerking met
Synthese hebben 3 gesprekken plaats gevonden met jongeren (16-25 jaar), volwassenen
(25-55 jaar) en ouderen (55+). Verder is er een gesprek geweest met Kronenbergse
verenigingen en organisaties.

Aan de enquête hebben 270 huishoudens deelgenomen en dat betekent een zeer hoge
respons van meer dan 62%. De resultaten die hieruit naar voren komen mogen dan ook als
zeer betrouwbaar worden aangemerkt en leveren niet alleen voor de dorpsraad veel
interessante informatie op. Het bijzondere van deze enquête is dat de uitkomsten vergeleken
kunnen worden met die van de leefbaarheidenquête uit 2001 in Kronenberg. Daaruit
kwamen een aantal zeer opmerkelijke resultaten naar voren.

De resultaten van de enquête en de diverse gesprekken zijn op 16 juni 2008 besproken in
een openbare dorpsraadvergadering. De reacties van de aanwezigen zijn verwerkt in dit
rapport. Op basis van alle resultaten heeft de dorpsraad een actiepuntenlijst vastgesteld
welke is opgenomen op blz. 15 van dit rapport.

Vervolgstappen

De dorpsraad zal, in nauwe samenwerking met de inwoners van Kronenberg, projecten gaan
oppakken, uitwerken en bespreken met de gemeente Sevenum en, na 2010, met Horst aan
de Maas. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad welke projecten er door gaan maar als wij met
goede en onderbouwde voorstellen komen dan zal de Raad hieraan graag meewerken voor
zover in haar vermogen. Bovendien kunnen sommige projecten ook zonder de gemeente of
externe instanties gerealiseerd worden.

De dorpsraad wil op korte termijn starten met de uitwerking van een aantal plannen en wil
hiervoor werkgroepen in het leven roepen waarvoor de dorpsraad een appèl richt aan de
inwoners van Kronenberg. De intentie hierbij is om op een aantal punten op relatief korte
termijn succes te behalen.
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WOONKLIMAAT

Inleiding

Op dit moment worden de laatste woningen in het plan Steijvershorst gebouwd en hiermee is
dit bestemmingsplan afgerond. Behoudens enkele plaatsen binnen de kern die geschikt zijn
voor “inbreiding” zijn er geen concrete plannen voor woningbouw in de nabije toekomst. De
dorpsraad heeft meerdere malen bij het gemeentebestuur aangedrongen op een dialoog met
de inwoners van Kronenberg om de wensen m.b.t. uitbreidingslocaties, aantallen woningen
en woningtypes te bespreken echter hieraan is tot op heden door de gemeente geen gehoor
gegeven. Intern is de gemeente wel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor
toekomstige woningbouw in Kronenberg.

Recentelijk heeft Wonen Horst een onderzoek laten verrichten door bureau Companen m.b.t.
de wensen t.a.v. woningbouw in de gemeente Sevenum. Hierbij zijn ook voor Kronenberg
specifieke zaken onderzocht en in beeld gebracht. De conclusies uit dit rapport zijn niet
verder verwerkt in het DOP-II maar zullen door de dorpsraad zeker worden meegenomen in
toekomstig overleg m.b.t. dit thema.

Locatie “Oude Torrekoel” Locatie: Simonsstraat

Enquête

In de DOP-II enquête zijn in het blok “woonklimaat” vragen opgenomen m.b.t.:

• woningbouw (behoefte aan bepaalde woningen en locaties nieuwbouw)

• verhuisaspecten

• overlast

• speelvoorzieningen

• verkeersveiligheid

Dit thema is ook besproken tijdens de gesprekken met ouderen, volwassenen en jongeren.

Woningbouw

Problemen

Uit de enquête blijkt dat er behoefte is aan starters- en seniorenwoningen zowel koop als
huur. Toch is een goed opgezet project als het seniorencomplex “De oude Torrekoel”,
ontstaan als vraag vanuit de bevolking, vooralsnog niet van de grond gekomen vanwege te
geringe belangstelling.
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De invulling van het complex is in nauwe samenspraak met de doelgroep vastgesteld.

Als belangrijkste oorzaken voor het niet doorgaan van dit project werden in de gesprekken
genoemd:
• Geïnteresseerde ouderen raken hun koopwoning niet (snel genoeg) kwijt;

• Stagnerende doorstroming;

• Drempelvrees bij ouderen (appartementen onbekend in Kronenberg);

• Te weinig concreet, te veel onduidelijkheid;

• De eis van Wonen Horst, eerst 4 appartementen verkopen dan pas bouwen;

• Geen belangstelling (meer) voor appartementen bij doelgroep;

• Fouten in het verkoopproces (1e woning aan jongere verkocht);

• Onbekendheid met aanbod zorgvoorzieningen in Kronenberg;

Vreemd genoeg geven 6 respondenten aan (in de toekomst) in een seniorencomplex te
willen gaan wonen (ontwerp De Oude Torrekoel) en 55 respondenten misschien. Dit strookt
niet met de huidige ontwikkelingen in dit plan, misschien kwam dit plan wel te vroeg.

Ouderen geven aan wel te willen verhuizen maar dan wel naar een woningtype dat beter
aansluit op wat men gewend is (grondgebonden woning).

Volwassenen geven aan voldoende mogelijkheden te zien voor verhuizing binnen
Kronenberg omdat m.n. eengezinswoningen (nieuwbouw en bestaand) in ruime mate
worden aangeboden.

Jongeren willen graag in Kronenberg blijven wonen vanwege de sociale binding van
vriendengroepen en verenigingen. Indien studie en werk hen niet naar andere landsdelen
drijft, willen jongeren in het eigen dorp blijven wonen. Daarbij komt dat Kronenberg een
ideale ligging heeft t.o.v. Venlo en Eindhoven (werkgelegenheidsconcentraties). Men ziet op
dit moment geen mogelijkheden om in Kronenberg een geschikte en betaalbare woning te
kopen of te huren en jongeren die een eigen stek zoeken moeten nu noodgedwongen
uitwijken naar andere plaatsen, als starter komt men in Kronenberg niet aan bod.

Mogelijkheden

Ouderen: Zorg voor kleinere grondgebonden woningen in het centrum.

Jongeren: Men geeft aan wel interesse te hebben in een gezamenlijk bouwproject
“Bouwen in eigen Beheer” m.m.v. de gemeente (grond beschikbaar stellen) en
een deskundige bouwadviseur. De verwachting is dat, door zelf als collectieve
opdrachtgever op te treden, veel geld bespaard kan worden.

Woningbouw locaties:

In de enquête worden de volgende mogelijke woningbouwlocaties genoemd:

• Terrein Zomerfeesten 84x

• Simonsstraat 38x

• Hoek Hees – Simonsstraat / boomgaard Kersten 34x

• Terrein Meerweg achter de Beuk 32x

• Americaanseweg 23x

Dit zijn de meest genoemde locaties. Verder zijn er nog 14 (minder frequent genoemde)
locaties genoemd. Voor een totaal overzicht: zie Bijlage Uitslag Enquête, Open Vragen.
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Centrumplan

Kerkplein (oude foto) Peelstraat bij Kerk

Ouderen en volwassenen zijn het erover eens dat het centrum moet worden verbeterd omdat
het nu verkeersonveilig en “een rommeltje” is qua inrichting. Verbeterpunten die worden
genoemd zijn o.a.:

• Minder verkeer;

• Schakelkasten weg;

• Zitjes creëren;

• Beter parkeervoorzieningen;

• Terrasfunctie vergroten;

• Aankleding met groen, bomen etc.

• Aanleg van een “jeu de boules” baan;

Opmerking: De dorpsraad heeft eind 2006 al een 1e concept verbeterplan neergelegd bij
de gemeente. Na afronding van het DOP-II zal een werkgroep geformeerd
worden die dit thema oppakt i.s.m. de gemeente.

Buitengebied

Ouderen en volwassenen maken zich grote zorgen om de ontwikkelingen in het buitengebied
van Kronenberg en men vindt het geen plezierige gedachte in de toekomst omringd te
worden door mega(veeteelt)bedrijven. In samenspraak met gemeente, bewoners en
ondernemers dient een voor alle partijen goede en leefbare oplossing te worden gezocht. De
dorpsraad wordt opgeroepen meer aandacht aan het buitengebied te besteden (zie
Bestuurlijk Klimaat). Een eerste stap zou kunnen worden gezet d.m.v. een informatieavond
“buitengebied”.

Verkeer

Vooral de volwassenen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van schoolgaande
jeugd die dagelijks, samen met hun leeftijdsgenootjes uit Evertsoord, hun weg zoeken naar
o.a. het Dendroncollege in Horst. Vooral de Americaanseweg en de Kronenbergweg richting
spoor zijn erg slecht verlicht. Ook de onderhoudstoestand van vele wegen in Kronenberg
baart menigeen zorgen.
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Problemen:

• Slechte verlichting in het buitengebied;

• Slechte wegkanten (gaten);

• Bloembakken op de Blaktdijk;

• Parkeren in het centrum

Complimenten zijn er echter over de rotonde op de kruising Middenpeelweg – Peelstraat en
het fietspad langs de Peelstraat.

Overlast

Van de 270 respondenten geven 157 personen (58,1%) aan geen enkele vorm van overlast
te ondervinden in Kronenberg. Als grootste ergernissen worden ervaren:

• Auto’s en vrachtauto’s;

• Agrarische bedrijven;

• Hondenpoep;

• Onkruid op straat en trottoirs

Voor een totaaloverzicht: zie Bijlage, Uitslag Enquête, Woonklimaat, Overlast.

Rapportcijfer Woonklimaat

Het woonklimaat is in Kronenberg t.o.v. 2001 (uitslag sociale structuurschets) sterk verbetert.

Waardering 2001 2007 Afwijking
Onvoldoende 6,4 % 2,1 % - 67 %
Voldoende 69,1 % 53,1 % - 23 %
Goed 24,5 % 44,8 % + 83 %

Voor een totaaloverzicht: zie Bijlage, Uitslag Enquête, Woonklimaat, Rapportcijfer.
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SOCIAAL KLIMAAT

Verenigingen

Het aantal bewoners dat lid is van een of meer verenigingen is een graadmeter voor de
vitaliteit van de verenigingen. Ook het aantal bewoners dat vrijwilligerswerk verricht, geeft
een indicatie over het verenigingsleven. Een zorgelijke ontwikkeling is het aantal inwoners
dat lid is van een vereniging met 20% is afgenomen t.o.v. 2001.

Enquête: Lidmaatschap verenigingen

2001 2007 Afwijking
Ja, één vereniging 46 % 37 % - 20 %
Ja, twee of meer ver. 20 % 20 % -
Nee 34 % 43 % + 25 %

Enquête: Vrijwilligerswerk verenigingen

Ondanks de afname van leden handhaaft het vrijwilligerswerk in Kronenberg zich.

2001 (hele gemeente) 2007
Ja, één vereniging 30 % 29 %
Ja, twee of meer ver. 7 % 8,5 %
Nee 63 % 62,5 %

Ouderenvereniging

Gelet op het toenemend aantal senioren in Kronenberg en de mogelijkheden die het mooie
gemeenschapshuis biedt wordt door vele senioren het wenselijk gevonden om een eigen
ouderenvereniging op te richten. De samenwerking met KBO Sevenum is goed en die kan
v.w.b. de belangenbehartiging voortgezet worden. Echter m.b.t. activiteiten en voorlichting is
er in Kronenberg voldoende draagvlak voor een eigen KBO-afdeling.

Samenwerking tussen verenigingen

Er is al veel samenwerking met
Sevenumse verenigingen (b.v. voetbal en
volleybal).

Gesteld wordt 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 wordt m.n. bij zaalsporten
veroorzaakt door de hoge huurprijs van de
gymzaal.
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Variatie in aanbod

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. M.b.t. specifieke
wensen van de jongeren zie “Voorzieningen, Vrije tijd besteding jongeren”, blz. 13.

Opmerkingen t.a.v. de kwaliteit van de sportvoorzieningen

• Jammer dat de gymzaal voor volleybal te klein is.

• 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.

Aanbod van verenigingen & activiteiten

Uit de enquête blijkt dat slechts 13% van de geënquêteerden iets mist in het aanbod van
verenigingsactiviteiten in Kronenberg. Is er iets niet dan wijkt men waarschijnlijk gewoon uit
naar een vereniging in een van de omliggende dorpen. Dit blijkt uit het relatief grote aantal
lidmaatschappen van Kronenbergse inwoners bij verenigingen in Sevenum (27%) en in
omliggende gemeenten (28%).

Of “buitendorpse” leden naar Kronenbergse verenigingen zouden overgaan als bepaalde
activiteiten in ons dorp werden aangeboden is niet onderzocht maar zou interessant zijn voor
verenigingen die van plan zijn een, voor Kronenberg, nieuwe activiteit te gaan opzetten.

Veiligheid

Het aantal mensen dat vindt dat de onveiligheid en criminaliteit zijn toegenomen, is t.o.v.
2001 met de helft afgenomen. Kronenberg voelt zich veiliger.

2001 2007 Afwijking
Onveiligheid toegenomen 37 % 18 % - 51 %
Gelijk gebleven 34 % 42 % + 24 %
Onveiligheid afgenomen 29 % 40 % + 38 %

Criminaliteit

Slechts 18% van de geënquêteerden vindt dat de criminaliteit in Kronenberg de afgelopen
jaren is toegenomen. 16,7% van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar aangifte gedaan
van een misdrijf in Kronenberg.

Rapportcijfer sociaal klimaat

Uit de gegeven rapportcijfers voor het sociale klimaat in Kronenberg komt een opvallend
hoge waardering naar voren. 85,2% van de geënquêteerden geeft een 7 of hoger, slechts
1,6% geeft een onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer ligt op 7,3.

Vergelijking met 2001 (sociale structuurschets):

2001 2007 Afwijking
Onvoldoende 6,3 % 1,5 % -76 %
Voldoende 69,5 % 59,5 % - 14 %
Goed 24,2 % 39 % + 61 %
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VOORZIENINGEN

Tevredenheid over verschillende voorzieningen

Op basis van de uitslag van de enquête blijkt dat veel Kronenbergers over het algemeen
tevreden zijn met de bestaande voorzieningen in het dorp ongeacht het feit dat bepaalde
voorzieningen niet (meer) aanwezig zijn b.v. winkels.

De tevredenheid en opmerkingen t.a.v. de volgende voorzieningen zullen met de diverse
verenigingen en belanghebbenden worden besproken.

Speeltuinen:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 90%
tevreden over de kwaliteit van de beide speeltuinen in Kronenberg welke in beheer zijn bij de
Stichting Speelvoorzieningen Kronenberg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de
gemeente.

Straatverlichting:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 80%
tevreden over de kwaliteit van de straatverlichting in Kronenberg. Uiteraard zijn ook hier nog
wensen maar het betreft hier voornamelijk plaatsten / wegen in het buitengebied.

Groenvoorzieningen:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is ruim 85%
tevreden over de kwaliteit van de groenvoorzieningen in Kronenberg. In het centrum zal nog
een inhaalslag moeten worden gemaakt in het kader van het opwaarderen van het centrum
(zie Centrumplan, hoofdstuk Woonklimaat).

Parkeergelegenheid:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 56%
tevreden over de kwaliteit van de parkeergelegenheden in Kronenberg. Daartegenover staat
dat ruim 44% (zeer) ontevreden is. Hier zal nog een inhaalslag moeten worden gemaakt in
het kader van het opwaarderen van het centrum (zie Centrumplan, Woonklimaat).
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Onderhoud wegen en fietspaden:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is ruim 57%
tevreden over de staat van onderhoud van de wegen en fietspaden in Kronenberg.
Daartegenover staat dat 43% (zeer) ontevreden is over de staat van onderhoud.

Gemeenschapshuis De Torrekoel:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 98%
tevreden over De Torrekoel.

Basisschool de Kroevert:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is ruim 86%
tevreden over De Kroevert. 14% echter is (zeer) ontevreden.

Peuterspeelzaal:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 96%
tevreden over de peuterspeelzaal.

KJEM gebouw:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is ruim 96%
tevreden over het KJEM gebouw.

Sportpark SV Kronenberg:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is bijna 89%
tevreden over het sportpark van de SV Kronenberg.
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Gymzaal:

Van de geënquêteerden (“geen mening” en “niet aanwezig” niet meegeteld) is ruim 82%
tevreden over de gymzaal.

Wensen:

Onderstaand een overzicht van gewenste voorzieningen (o.a. in De Torrekoel) die veelvuldig
genoemd zijn in de enquête en het overleg met ouderen, volwassenen en jongeren:

• Apotheeksteunpunt / priklab

• Pedicure

• Pinautomaat

• Huiskamerproject, dagverzorging / eettafel

• Toegang gymzaal verbeteren

• Uitbreiding biljartruimte / horeca / terras / petit restaurant.

• Internet inkopen supermarkt

• SRV-winkel / boodschappenservice / winkel met streekproducten

• Steunpunt ouderenadvies

• Verruiming openbaar vervoer

• Fitness / welness / fysiotherapie

• Combinatie sport / horeca

• Defibrillator

• Informatiepunt (VVV) toeristen

• Verlichting parkeerplaats KJEM / SV Kronenberg

• Ontmoetingsplek jongeren (overdekt)

• Uitbreiding bibliotheekfunctie m.n. voor jongeren

• Rondje Kronenberg (voorstel Michel Billekens)

Openbaar vervoer

Uit de uitslag van de enquête mag de conclusie worden getrokken dat het openbaar vervoer
in Kronenberg (belbus en regiotaxi) “onbekend” en “onbemind” is.

• 93,8% maakt nooit gebruik van belbus noch regiotaxi;

• 65,1% weet niet hoe het systeem werkt;

• 58,4% weet niet waar de halte van de belbus is;

• 73,5% (excl. geen mening) vindt dat het aanbod van openbaar vervoer in Kronenberg de
afgelopen niet is verbeterd.

Gebruikers van belbus en regiotaxi zijn echter wel tevreden over het openbaar vervoer t.w.
belbus 64,3% en regiotaxi 71,4%.

Dit punt is verder niet in detail besproken tijdens het overleg met ouderen, volwassenen of
jongeren.

Over de uitslag van dit onderdeel zal met gemeente en vervoerders worden gesproken.
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Vrije tijd besteding jongeren

In Kronenberg is buiten verenigingsverband niets te doen voor de jeugd. Enkele groepen
hebben nog een keet. Wat ze vooral missen is een soos (zie ook Sociaal Klimaat, Variatie in
aanbod) of een hangplek waarvoor men zelf ook de verantwoording draagt en die men zelf
kan inrichten volgens eigen inzichten en wensen. Het liefste een gezellig honk vooral voor de
middenjeugd (15-17 jaar).

Misschien kan dit opgezet worden in het KJEM gebouw 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.

Tevens werd opgemerkt dat het aanbod voor activiteiten voor meisjes in Kronenberg beperkt
is terwijl voor de jongens de voetbalvereniging een belangrijk functie vervuld.

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 deze te huren, enz.?

Het zou goed zijn om te inventariseren (bij de verenigingen) wat er in de gymzaal te doen is
en dit te publiceren.

Rapportcijfer voor het voorzieningenniveau

Uit de gegeven rapportcijfers voor het voorzieningenniveau in Kronenberg komt, ondanks het
gemis van een aantal essentiële voorzieningen, een redelijke waardering naar voren.

76,1% van de geënquêteerden geeft een 6 of hoger terwijl 23,2% een onvoldoende (5 of
lager) geeft. Het gemiddelde rapportcijfer ligt op 6,06.

Vergelijking met 2001 (sociale structuurschets):

Dit cijfer laat een opzienbarende verschuiving zien van ‘onvoldoende’ naar ‘voldoende’. Dat
is vooral te danken aan de ontwikkeling van gemeenschapshuis De Torrekoel dat onderdak
biedt aan tal van verenigingen. Daarnaast zijn in de Torrekoel diverse nieuwe activiteiten en
voorzieningen ontwikkeld zoals een bibliotheek met internet en een eettafel voor senioren

2001 2007 Afwijking
Onvoldoende 68,1 % 32,2 % - 53 %
Voldoende 29,7 % 64,2 % + 116 %
Goed 2,2 % 3,6 % + 64 %

Aangezien Kronenberg nauwelijks zorgvoorzieningen, winkels en andere commerciële
voorzieningen heeft, kan de waardering van het voorzieningenniveau bijna niet het niveau
van ‘goed’ halen.

Daarnaast geeft 56,3% aan dat het voorzieningenniveau is gelijk gebleven en 35,9% dat het
vooruit is gegaan. Hieruit blijkt een stevige verbetering m.n. door de positieve ontwikkeling
van De Torrekoel.
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BESTUURLIJK KLIMAAT & IDENTITEIT

Dorpsraad Kronenberg

Waardering

De waardering voor het werk van de dorpsraad Kronenberg is positief:

• 81,4 % vindt het werk van de dorpsraad belangrijk

• 83 % geeft de dorpsraad een voldoende of goed als informatieverstrekker naar
bewoners.

• 64,8 % geeft de dorpsraad een voldoende of goed als informatieverstrekker naar de
gemeente.

• 92,1 % vindt dat ze goed geïnformeerd worden door de dorpsraad.

• 94,9 % vindt dat de dorpsraad Kronenberg voldoende bereikbaar en toegankelijk is.

Bemoedigend is dat 22,8 % actief betrokken wil zijn bij de dorpsraad. Dit varieert van
lidmaatschap tot deelname aan een e-mail panel rond bepaalde thema’s.

Verbeteringen

Maar ondanks de positieve waardering wordt er ook kritiek geleverd op het functioneren van
de dorpsraad. Als kritiek / verbeterpunten worden onder andere genoemd:

• De dorpsraad neemt te snel stelling

• De dorpsraad moet niet partijdig zijn, alle betrokkenen horen.

• Meer terugkoppelen van meningen inwoners

• Positiever t.o.v. land- en tuinbouw.

Opmerkingen uit overleg met ouderen, volwassenen en jongeren

• Het buitengebied staat te weinig op de agenda van de dorpsraad

• Het overleg met de verenigingen moet terugkomen

• Communicatie met de achterban is erg belangrijk (Klökske website, vergaderingen)

• Het e-mail panel wordt voor het goed functioneren van de dorpsraad als zeer belangrijk
ervaren. Snel een opiniepeiling doen over een bepaald onderwerp vindt men positief.

• Graag 1 x per jaar een jongerenbijeenkomst met de dorpsraad.

• Aanspreekpunt jongeren binnen de dorpsraad met e-mail adres.

Identiteit

De kritische opmerkingen over de dorpsraad doen niets af aan het positieve beeld dat
inwoners van Kronenberg hebben over hun dorp. Dit wordt in de enquête bevestigd in de
vraag of men trots is op het eigen dorp. (referentie: sociale structuurschets 2001)

2001 2007 Afwijking
Zeer trots 18,1 % 20 % + 10 %
Nogal trots 21,7 % 39 % + 49 %
Een beetje trots 42,1 % 39 % - 7 %
Helemaal niet trots 18,1 % 2 % - 90 %
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ACTIEPUNTENLIJST

Nr. Omschrijving

1 Woningbouw. Ook de komende jaren dient er voldoende ruimte te zijn voor woningbouw
om te kunnen voldoen aan de woonwensen van Kronenbergers die in het eigen dorp willen
blijven wonen. Door de vergrijzing zal de behoefte aan woningen de komende 10 á 15 jaar
wel wat afvlakken, maar dat is geen reden om rustig achterover te hangen. Er zal gezocht
moeten worden naar een nieuw uitbreidingsplan waar naar gelang de behoefte de komende
10 jaar gebouwd kan worden. Daarnaast dienen ook de inbreidingslocaties benut te worden.
In het bijzonder dient een aangepast plan ontwikkeld te worden voor de locatie naast de
sportzaal. Voorgesteld wordt om hier een plan voor grondgebonden seniorenwoningen te
bouwen in zowel de koop- als huursector. Voor de groep jongere woningzoekenden wordt
voorgesteld om een locatie beschikbaar te stellen voor een project van “Bouwen in Eigen
Beheer”. De dorpsraad wil zich dan inspannen voor de oprichting van een startercollectief.

2 Centrumplan. Herinrichting en verfraaiing van de kom met nadruk op: vermindering
verkeersdruk, parkeerplaatsen, aankleding (groen) en recreatieve functie. Het opstellen van
dit plan dient op korte termijn te worden opgepakt i.s.m. de gemeente. Uitvoering vindt plaats
in fasen. Het ontwerp van het herinrichtingplan dorpscentrum zal ook afgestemd worden op
de plannen voor invulling van de locatie naast de sportzaal en het plan voor de Brede
Maatschappelijke Voorziening

3 Verkeer. Aandacht voor veiligheid (jongeren naar school), verlichting m.n. in het
buitengebied, onderhoud en parkeervoorzieningen in het centrum. Specifiek zijn de volgende
onderdelen te noemen:
- Oplossen problematiek Blaktdijk
- Straatverlichting / beveiliging fietsers Americaanseweg – Kronenbergweg ri. spoor
- Meer parkeerplaatsen in dorpscentrum

4 Brede Maatschappelijke Voorziening. Nieuwbouw c.q. verbouw van basisschool,
gemeenschapshuis en gymzaal tot een multifunctioneel geheel.

5 Jongeren.
- Oprichting van een jongerenontmoetingsruimte die door de jongeren zelf gerund wordt,
- Onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe jeugdactiviteiten al dan niet binnen

bestaande verenigingen en
- Verbeteren van overleg / contact tussen jongeren en de Dorpsraad.

6 Dorpsommetje. Het aanleggen van een wandelroute rondom het dorp (Meerweg, de Maer,
Peelstraat).

7 Ouderenvereniging. Onderzoek de wenselijkheid / mogelijkheid van het opzetten van een
eigen Kronenbergse ouderenvereniging. Gezien de toename van het aantal senioren in
Kronenberg en de toenemende mogelijkheden van de gemeenschapsaccommodaties in het
dorp (gemeenschapshuis, gymzaal, brede school voor b.v. computercursussen) biedt de
oprichting van een zelfstandige ouderenvereniging (KBO-afdeling Kronenberg) kansen voor
de ontwikkeling van een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor senioren in het dorp

8 Openbaar vervoer. Openbaar vervoer is aanwezig in Kronenberg echter de herkenbaarheid
van en de voorlichting m.b.t. de voorzieningen en de regelingen is minimaal.

9 Communicatie. De communicatie van de dorpsraad met haar achterban dient te worden
verbeterd. Hierbij denken aan: informatieboekje nieuwkomers, website, e-panel, Klökske,
overleg met verenigingen en jongeren, organiseren van thema avonden etc.

10 Versterking Dorpsraad. Er staat de komende jaren veel op het programma. Hierbij denken
aan: Integratie Horst aan de Maas, uitvoeren actiepunten DOP-II, verbetering leefbaarheid
Kronenberg, etc. Om dit goed te kunnen doen heeft de dorpsraad versterking nodig van
betrokken burgers die voor kortere of langere tijd een bepaald project mee willen
ondersteunen.
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REALISATIE

Het DOP II - Kronenberg is opgesteld in opdracht
van:

STICHTING DORPSRAAD KRONENBERG

Secretariaat:

Pastoor Kesselsstraat 14
5976 NP Kronenberg
tel. 077-4671314
e-mail: kronenbergdorpsraad@home.nl

Samenstelling per 01-01-2008:

Dianne Spreeuwenberg – van Enckevort
Ger Janssen
Jan Philipsen
Piet Selen
Piet Kurvers (adviseur)

De begeleiding was in handen van:

SYNTHESE

Sjaak Sluiters
Hans Chlon
Alle Postmus
Pieter-Nic van den Beuken

Bemmelstraat 2
5961 HN Horst
tel. 077-3978500
e-mail: unithorst@synthese.nl

Met dank aan de deelnemers van:

Gesprekgroep
Jongeren

Carolien Appeldoorn
Rob Appeldoorn
Emiel van den Beuken
Tom van Enckevort
Martijn Fontaine
René Hoogers
Paul Janssen
Giel Jenniskens
Stef Lemmen
Corné Manders
Joeri van de Riet
Frank Spreeuwenberg
René van der Sterren

Notulist:
Dianne Spreeuwenberg

Gespreksgroep
Volwassenen

Wietje Selen
Jan Bouten
Piet Janssen
Stefan Joosten
Otto Kersten
Jan Nellen
Ger Pubben
Dré Reinders
Jan van der Sterren
Piet Verstegen
Toine Weling
Ger Wijnen

Notulisten:
Ger Janssen
Dianne Spreeuwenberg

Gespreksgroep
Ouderen

Door van den Beuken
Piet van den Beuken
Wim van den Beuken
Féus Dorssers
Nel Dorssers
Miet Draak
Riek van Enckevort
Mia van Heugten
Lies Huys
Sef Huys
An Jacobs
Frans Janssen
Zus Kleuskens
Chris Kleuskens
Pieter van Sundert
Ger Thiessen
Bér Walter
Thei Willems
Truus Willems

Notulisten:
Jan Philipsen
Piet Kurvers

En:

- Carnavalsvereniging De Kroeënekraan en Pieëlhaas
- Zangverenging Melodia


