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Voorwoord Burgemeester
U woont in een heel bijzonder dorp. Ik zal u uitleggen waarom. Toen ik
de eerste keer in Kronenberg kwam – nu ruim drie jaar geleden –
speelde de Fanfare Monte Corona een fraai concert bij de locatie van
de oude Torrekoel. Het was een mooi schouwspel. De kwaliteit van de
fanfare is hoog en dat komt vooral door de betrokkenheid bij velen in
Kronenberg. Zo geldt dat voor veel zaken in ons dorp.
Vandaar dat u zelf wil stilstaan bij de toekomst van Uw omgeving en de
kwaliteit van de voorzieningen. Maar vooral ook bij de culturele waarden
die Kronenberg zo duidelijk heeft. Vandaar dat door de Dorpsraad is
gekozen voor een eigen DorpsOmgevingsPlan (DOP). U zult hierin
kunnen lezen dat de opzet heel helder is en dat uw vragen en
oplossingen heel concreet zijn.
Het geheel is opgebouwd uit 6 thema’s, zodat alle aspecten aan de orde komen. De Dorpsraad heeft
ondersteuning gekregen van Synthese. Volgens mij was dat een prima samenwerking, want op 30
september 2004 was er een zeer geslaagde bijeenkomst met u en de Dorpsraad. Alleen al het feit, dat
de mensen uit uw omgeving de thema’s uitlegden was een genot om te zien. Maar zeker zo belangrijk
was de discussie die volgde en de oplossingen die werden aangedragen. De aanwezige raadsleden
en ons college hebben goed naar u geluisterd.
Nu hoef ik u niet te schetsen in welke financiële omstandigheden wij ons bevinden, maar dat zal zeker
meespelen bij de besluitvorming rondom het DOP Kronenberg. Blijft toch staan dat hier een heel
bijzonder programma ligt met een unieke waarde voor de toekomst.
Ik wens U namens het College van Burgemeester en Wethouders veel leesplezier.
Paul Mengde, Burgemeester

Voorwoord Voorzitter Dorpsraad Kronenberg
Zoals bekend weet Kronenberg van aanpakken en ons dorp werkt al bijna 75 jaar samen aan haar
toekomst. Het oudste voorbeeld hiervan is de bouw van onze monumentale Kerk, het jongste de bouw
van de Torrekoel. Velen hebben zich in de achter ons liggende jaren ingezet om Kronenberg te maken
tot wat het nu is, een kern met een eigen gezicht en een eigen wil. Kronenbergers zijn trots op hun
dorp en het verleden heeft aangetoond dat men bereid is te werken aan de eigen toekomst. Een
toekomst die we eerst samen in beeld brengen en waar we dan samen aan gaan werken. 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. Zoals bekend is de
Dorpsraad in 1994 opgericht en haar 1e toekomstvisie was gebaseerd op de resultaten van een
enquête. Vorig jaar werd het pad ingeslagen om te komen tot een nieuwe toekomstvisie en sindsdien
is veel werk verzet.
Uiteindelijk heeft al het werk geleid tot het DOP Kronenberg, een toekomstvisie waaraan meer dan 50
inwoners, van jong tot oud, hebben meegewerkt onder de vakkundige begeleiding van Synthese. Het
resultaat van alle inspanningen ligt voor u en wij zijn van mening dat onze gezamenlijke toekomstvisie
een document van waarde is voor Kronenberg en voor de gemeente Sevenum.
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.
Ger Janssen
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INLEIDING
Voor u ligt het DorpsOmgevingsPlan (DOP) Kronenberg waarin u een weerslag aantreft van
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 concrete en uitvoeringsgerichte plannen opgenomen gericht op
de toekomst van Kronenberg en sluit aan op de reconstructieplannen.
Voor de Dorpsraad is het DOP een toekomstvisie van de inwoners van Kronenberg waarin
vooruitgekeken wordt op de komende 10 á 15 jaar waarbij de thans onder de inwoners levende
wensen en ideeën op een rijtje worden gezet en vertaald in concrete plannen.
Aanleiding en doelstelling DOP Kronenberg
De totstandkoming van het nieuwe gemeenschapshuis heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie in
beslag genomen van o.a. de Dorpsraad. Na de opening van de Torrekoel in 2003 vond de Dorpsraad
het belangrijk om een pas op de plaats te maken en samen met de inwoners na te gaan denken over
de toekomst van het dorp en daarbij antwoorden te zoek op vragen zoals:
•
•
•
•
•

Welke voorzieningen, voor jong en oud, vinden wij belangrijk in ons dorp?
Welke wensen hebben we m.b.t. woningbouw?
Welke zorgen hebben we (of verwachten we) m.b.t. verkeer en veiligheid?
Welke kansen en bedreigingen biedt het buitengebied van Kronenberg, een gebied waar tal van
veranderingen plaats gaan vinden?
Welke kansen en bedreigingen biedt de ontwikkeling van Park de Peelbergen voor ons dorp?

Ongeveer tegelijkertijd had de gemeenteraad van Sevenum besloten om een nieuwe toekomstvisie
samen te stellen waarbij de bevolking zoveel mogelijk betrokken zou worden. De Dorpsraad en de
gemeente vinden het belangrijk dat de uitkomsten van het DOP Kronenberg ook tot uitdrukking komen
in de toekomstvisie van de gemeente Sevenum en omgekeerd. Voor de realisatie van de plannen uit
het DOP is namelijk de medewerking van de gemeente onontbeerlijk. De gemeente en de Dorpsraad
Kronenberg hebben daarom afgesproken dat het DOP-Kronenberg onderdeel gaat uitmaken van de
gemeentelijke toekomstvisie. Dit betekent dat de uitkomsten van de gesprekken die de Dorpsraad
organiseert, niet alleen gebruikt worden voor het DOP-Kronenberg maar ook voor de gemeentelijke
toekomstvisie. Hierdoor is de kans groter dat onze wensen en ideeën hoog op de agenda van de
gemeente komen te staan.
Een andere ontwikkeling waarop de Dorpsraad wil aanhaken met haar dorpsplan is de Reconstructie.
De afgelopen jaren zijn onder regie van de Provincie Limburg door gemeenten, waterschappen,
natuur- en landbouworganisaties plannen gemaakt voor het landschap, de natuur, de bodem- en de
waterkwaliteit. Aanleiding hiervoor was de opeenstapeling van problemen in de intensieve landbouw
zoals veeziekten en mestoverschotten. De voorgestelde aanpak van deze problemen wordt
aangeduid met “Reconstructie van het platteland”.
In de Reconstructie gaat het niet uitsluitend om de vraag waar bepaalde bedrijfsactiviteiten kunnen
plaatsvinden of waar natuur ontwikkeld moet worden. Ook de leefbaarheid van de bewoners op
datzelfde platteland dient aandacht te krijgen in de reconstructieplannen. Om de relatie tussen de
economische en fysiekruimtelijke zaken in beeld te krijgen stimuleert de Provincie Limburg het
opstellen van DOP’s in de reconstructiegebieden. Het DOP-Kronenberg probeert o.a. in beeld te
brengen wat de invloed is van de reconstructieplannen op werkgelegenheid, voorzieningen en
leefbaarheid. Het DOP-Kronenberg blijft daarom niet beperkt tot de dorpskern. Er wordt ook aandacht
besteed aan b.v. de ontwikkeling van toeristische en recreatieve activiteiten, zinvol (her)gebruik van
vrijkomende agrarische bebouwingen, het opzetten van wandel- en fietsroutes en de (her)inrichting
van het landschap.
De Dorpsraad en de gemeente Sevenum willen voor de financiering van die plannen uit het DOP
Kronenberg welke bijdragen aan de doelstellingen van het reconstructieplan o.a. een beroep doen op
de budgetten van de reconstructie.
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Werkwijze DOP Kronenberg
Voor de samenstelling van het DOP-Kronenberg is op de eerste plaats nagegaan welke gegevens er
zoal beschikbaar zijn over Kronenberg. Daarbij ging het onder andere om de sociale structuurschets
(2001) en een onderzoek naar wensen en behoeften van 55-plussers (2001). Deze gegevens zijn als
basismateriaal gebruikt voor de discussies in de diverse gespreksgroepen. Door de Dorpsraad zijn
drie gespreksgroepen samengesteld aan de hand van een leeftijdsindeling:
1. Jongeren
2. Volwassenen
3. Senioren

: 16 – 25 jaar
: 25 – 55 jaar
: 55 jaar en ouder

Via een DOP Kronenberg nieuwsbrief zijn alle inwoners huis aan huis geïnformeerd en in de
gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor de gespreksgroepen. Deze oproep leverde
aanvankelijk een beperkte respons op (circa 25% van het beoogde aantal). Vervolgens hebben de
leden van de Dorpsraad mensen persoonlijk benaderd om deel te nemen aan een van de
gespreksgroepen. Beide acties hebben geleid tot in totaal 38 deelnemers. De leden van de Dorpsraad
hebben gezorgd voor de verslaglegging van de gesprekken. De gespreksleiding is uitgevoerd door
medewerkers van Synthese.
De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een zestal thema’s: werkgelegenheid en recreatie,
wonen, sociaal klimaat (verenigingen en vrijwilligerswerk), voorzieningen, identiteit (cultuurhistorie,
dorpsaanzicht) en verkeer & veiligheid. Elke gespreksgroep heeft in drie bijeenkomsten over deze
thema’s gesproken. Daarnaast hebben de deelnemers in subgroepen een foto-opdracht uitgevoerd.
Gevraagd werd om met foto’s in beeld te brengen wat men graag wil behouden en wat men graag
veranderd ziet. Deze foto’s werden in de gespreksgroepen gepresenteerd en bediscussieerd.
Tijdens de gesprekken is vooral ingegaan op knelpunten, ideeën voor oplossingen en een korte
inventarisatie van de voor- en nadelen van genoemde oplossingen. Er is in dit stadium nadrukkelijk
niet stilgestaan bij de politieke en financiële haalbaarheid.
De besturen van de verenigingen en dorpsgebonden organisaties werden voor een aparte
bijeenkomst uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was duidelijkheid te krijgen over
gemeenschappelijke aspecten in de huidige en toekomstige situatie van de verenigingen. Er is onder
andere stilgestaan bij de hierna genoemde vraagstellingen.
-

Wat zijn op dit moment de grootste knelpunten van de Kronenbergse verenigingen en wat is hierin
gemeenschappelijk?
Waar liggen de kansen voor de Kronenbergse verenigingen?
Hoe verloopt de communicatie met de leden?
Wat zou de Dorpsraad voor de verenigingen kunnen doen?

Tot slot is voor de samenstelling van het DOP Kronenberg mede gebruik gemaakt van een onderzoek
uitgevoerd door studenten van de HAS-Den Bosch waarbij gevraagd werd om een eigen kijk te geven
op de mogelijkheden voor Kronenberg t.a.v. de reconstructie.
De resultaten van de diverse gesprekken zijn op 30 september 2004 besproken met de inwoners van
Kronenberg in de vorm van een dorpsdialoog. Deze bijeenkomst werd in samenwerking met de
stuurgroep Toekomstvisie van de gemeente georganiseerd. De reacties van de aanwezigen tijdens
deze dorpsdialoog zijn verwerkt in dit verslag en de Dorpsraad heeft aan het eind van de avond een
enquête uitgereikt waarop inwoners konden aangeven wat in hun ogen de belangrijkste knelpunten
zijn. De resultaten hiervan zijn eveneens verwerkt in de DOP Kronenberg. Op basis van alle resultaten
heeft de Dorpsraad een actieprogramma vastgesteld wat is opgenomen in dit DOP.
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Vervolgstappen
De stuurgroep Toekomstvisie zal in nauw overleg met de Dorpsraad nagaan hoe het DOP Kronenberg
ingepast kan worden in de strategische toekomstvisie van de gemeente Sevenum. De gemeenteraad
zal in januari 2005 deze Toekomstvisie definitief vaststellen. In het operationele gedeelte van deze
Toekomstvisie zullen concrete projecten, welke op relatief korte termijn kunnen worden uitgevoerd,
worden opgenomen.
Voor wat betreft de realisatie van een aantal programmapunten uit het DOP Kronenberg hoeft niet
gewacht te worden op deze besluitvorming. Diverse onderdelen hebben namelijk betrekking op
bestaand gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan
het reconstructieplan, het regionale beleid Wonen-Welzijn-Zorg en stimuleringsregelingen zoals het
Leefbaarheidsfonds, Leader+ en Ceres.
De Dorpsraad wil op korte termijn samen met de inwoners 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.

Werkgroep DOP Kronenberg
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Thema: Wonen
Karakterschets
Uit het onderzoek voor de sociale structuurschets in 2001 (Symbiose) komt naar voren dat 88% van
de ondervraagden in Kronenberg het woonklimaat een voldoende of goed geeft. Bij de beoordeling
van het woonklimaat werd ook nadrukkelijk gewezen op verkeersveiligheid en de nabijheid en
bereikbaarheid van betaalde banen en voorzieningen.
De laatste jaren heeft de woningbouw in Kronenberg een impuls gekregen door nieuwbouw in de
(nieuwe) wijk Steyvershorst.

Gemeentelijke toekomstvisie
Wonen met kwaliteit in Sevenum. “Zorg voor een evenwichtig woningaanbod in/aan de kernen (ruime
kavels, meer variatie, beeldkwaliteit)” en “Aandacht voor (verkeers)veiligheid”.
Knelpunten
•

Indien een verhuizing aan de orde is, zal een groep ouderen kiezen voor een geschikte woning in
de kern Sevenum vanwege het gemis van zakelijke voorzieningen (bank, winkels, etc) in
Kronenberg. Een andere groep ouderen zal dan kiezen voor Kronenberg indien daar een
geschikte (senioren)woning voorhanden is.

•

Er zijn in Kronenberg te weinig geschikte seniorenwoningen terwijl bovendien de bestaande
seniorenwoningen niet meer up-to-date zijn en te ver buiten het centrum liggen (Den Bunder).

•

De seniorenwoningen aan Den Bunder zijn aan de voorkant, voor ambulance en andere
hulpdiensten, niet te bereiken. Het navigatiesysteem van taxi en ambulance geeft dit adres niet
aan. Daarnaast hebben de seniorenwoningen aan de Simonsstraat dezelfde huisnummers als die
in de Bunder en ook dit zorgt voor (soms levensbedreigende) verwarring.

•

Er zijn (te) weinig betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren / ouderen. De nieuwbouw op
Steyvershorst is voor de meeste jongeren onbetaalbaar, huurwoningen zijn de laatste jaren
regelmatig verkocht en nieuwe huurwoningen worden in Kronenberg niet meer gebouwd.

•

Het woongenot wordt benadeeld door de verkeersonveiligheid in de kern.

•

Te snelle groei van woningbouw en bevolking kan leiden tot een afname van de aantrekkelijkheid
van Kronenberg als woonkern.
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•

Door de afwezigheid van bepaalde (zorg)voorzieningen ligt er een (te) grote druk op de
mantelzorg.

•

De huidige regelgeving met betrekking tot wonen in het buitengebied wordt als knellend ervaren
waardoor het buitengebied, op bepaalde plekken, dreigt te verpauperen door leegstand van VAB’s
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing).

Wensen en ideeën
•

Een goede mix van diverse woningtypes (jong en oud door elkaar) zorgt voor een aantrekkelijke
woonomgeving.

•

De nieuwbouwwijk Steyvershorst past goed in het dorpsbeeld maar er wordt ook aandacht
gevraagd voor passende “inbreiding” (opvulling van open delen) waardoor m.n. het specifieke
dorpsbeeld behouden blijft. Zorg echter tevens voor een aantrekkelijke mix voor jong en oud.

•

Een goed aanbod van zorg (een zorggarantie, zorg op de momenten dat je deze echt nodig hebt)
stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen vertrouwde
omgeving.

•

Probeer de aantrekkelijkheid van het dorp voor senioren te vergroten door het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven in het dorp (voorzieningen, rijdende winkel, recreatieve activiteiten,
mogelijkheden voor ontmoeting en sociale contacten etc.).

•

In Kronenberg dienen ook starterswoningen (tot € 140.000,00) gebouwd te worden.

•

Veel jongeren willen graag in Kronenberg blijven wonen. Er dienen daarom ook betaalbare
huurwoningen in Kronenberg gerealiseerd te worden. Initiatieven van particulieren voor bouw van
of verbouw tot huurappartementen voor jongeren dienen gestimuleerd te worden.

•

Versoepeling van de regelgeving voor bouwen en wonen in het buitengebied, met de nadruk op
behoud en inachtneming van het landelijke karakter, kan leiden tot een hogere kwaliteit van
wonen in het buitengebied.

•

Hierbij denkt de groep allereerst aan “gecontroleerde” verbouw van (half) leegkomende gebouwen
in het buitengebied zodat hier geen verpaupering ontstaat door het niet benutten en onderhouden
van leegstaande bebouwing. Er bestaan in Sevenum al mogelijkheden om dit te doen binnen een
“zorgovereenkomst” tussen ouders en kinderen. Binnen bepaalde grenzen, zouden deze
mogelijkheden uitgebreid kunnen worden.

•

Met het stimuleren van “woonbestemmingen” in het buitengebied moet rekening gehouden
worden met de belangen van, m.n. agrarische bedrijven in dat buitengebied. Evenwicht is
noodzakelijk.
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Complex seniorenwoningen
1. Een meerderheid van de deelnemers aan de gespreksgroepen en de dorpsdialoog vindt de open
plek naast het gemeenschapshuis (oude Torrekoel) een goede plaats voor de ontwikkeling van
een complex seniorenwoningen. Het complex moet in het centrum worden gerealiseerd en er
moet voldoende zorg en service geboden kunnen worden. Het gemeenschapshuis de Torrekoel
kan daarbij dienst doen als service-, ontmoetings- en activiteitencentrum voor de bewoners van
het complex. Naast huurwoningen zouden ook enkele koopwoningen voor senioren in dit complex
gerealiseerd kunnen worden.
Tijdens de dorpsdialoog door enkele aanwezigen naar voren gebracht dat er niet op deze plek
gebouwd moet worden maar dat een eventuele alternatieve invulling van deze plek meegenomen
moet worden in het nieuwe centrumplan.
2. De senioren die aan de rand van het dorp wonen in de bejaardenwoningen aan Den Bunder
kunnen, indien zij dit wensen, in het genoemde complex gaan wonen. Hiermee komen woningen
vrij die niet op een voor senioren gunstige plek liggen en deze zouden omgezet kunnen worden
naar starterswoningen.
Centrumplan Kronenberg
Knelpunten:
•

Het kerkplein vervult, in de huidige vorm en opzet, niet de functie die het zou kunnen hebben als
centrum van het dorp. Alle vitale functies van het dorp (gemeenschapshuis, kerk, dorpscafé,
gymzaal, school en peuterspeelzaal) liggen in de directe nabijheid van dit dorpscentrum. De
onbekende bezoeker is het plein vaak al gepasseerd zonder in de gaten te hebben dat dit het
dorpscentrum is.

•

De karakteristieke kerk (Rijksmonument) komt onvoldoende tot uitdrukking.

•

Het huidige plein is geen visitekaartje voor het dorp. Het aanplakbord, de containers voor afval
(glas en textiel) en de vele schakelkasten maken een rommelig geheel.

•

Het plein nodigt nog onvoldoende uit voor ontwikkeling van de terrassen.

•

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

•

De groenvoorziening nabij de kerk sluit niet aan op het plein.

•

De verkeerssnelheid op Peelstraat, De Hees en Meerweg dient beperkt te worden.
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Wensen en ideeën:
Maak een samenhangend centrumplan voor Kronenberg waarvan ook het complex seniorenwoningen
en de Torrekoel onderdeel uitmaken. Andere wensen en ideeën voor het revitaliseren van het centrum
zijn:
•

Maak het kerkplein geschikt voor o.a. dorpsfeesten.

•

Betrek het huidige terras van café Ummenthun en het (eventueel) toekomstige terras van de
Torrekoel bij de inrichting van het plein. De exploitatie van de terrassen dient ook afgestemd te
worden op het aantrekken van bezoekers.

•

Verfraai het plein met een kunstwerk en/of een fontein.

•

Vergroot de parkeercapaciteit in het centrum.

•

Breng eenheid in de bewegwijzering.

•

Zoek naar passende lantaarnpalen.

•

Onderzoek de mogelijkheden van een Jeu de boules baan in het centrum.

•

Zorg voor een goede locatie voor informatiebord en containers (glas, kleding).

•

Betrek kerk/pastorie en groenvoorziening rondom de kerk bij de herinrichting van het centrum.

•

De invulling van de open plek naast de Torrekoel dient onderdeel te zijn van het te ontwikkelen
centrumplan.

•

Betrek de basisschool ook bij het centrumplan (verkeersveiligheid, parkeren).
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Thema: Werk en Recreatie
Karakterschets
In Kronenberg zelf is weinig werkgelegenheid. Van oudsher had Kronenberg veel werkgelegenheid in
de agrarische sector en aanverwante sectoren maar het aantal agrarische bedrijven is de laatste
decennia flink afgenomen. Veel Kronenbergers wonen op vrij korte afstand van hun werk, meer dan
50% hoeft minder dan 15 minuten te reizen. Het aanbod van werk in de regio is veelal belangrijker
dan werkgelegenheid in het eigen dorp. Kronenberg ligt vrij centraal ten opzichte van de economische
centra van Venlo, Venray, Horst, Helden en Eindhoven.
Gemeentelijke toekomstvisie
In de concepttoekomstvisie van de gemeente wordt gesproken over een agreatief Sevenum en
hiermee wordt bedoeld een combinatie van agrarische bedrijvigheid met toeristische activiteiten.

Knelpunten:
•

Voor vrouwen met schoolgaande kinderen die in deeltijdverband willen werken is het aanbod van
deeltijdbanen beperkt. Zij zijn aangewezen op banen met een zekere flexibiliteit en weinig reistijd.

•

Grote tuinbouwbedrijven zijn niet alleen moeilijk in te passen in het landschap maar bieden
doorgaans weinig werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Deze grote bedrijven hebben
meestal geen ruimte voor kleine contracten voor de jeugd en werkende vrouwen omdat ze grote
afspraken maken met uitzendbureaus voor tijdelijk personeel.

•

In de traditionele sectoren van landbouw en tuinbouw stoppen in Kronenberg ook steeds meer
bedrijven wat leidt tot verlies van werkgelegenheid. Men vindt het terecht dat er gezocht wordt
naar alternatieven in de recreatieve sector maar ook bijvoorbeeld in de vrouwengevangenis en
een gepland politieopleidingscentrum. Echter deze sectoren bieden “andersoortig werk” aan (vaak
hoger geschoold) in vergelijking tot de traditionele sectoren en werkzoekenden naar flexibele
deeltijd arbeid (jeugd, huisvrouwen) vallen hierdoor mogelijk buiten de boot. Er dient ook aandacht
te zijn voor de belangen van deeltijdwerkers.

•

Behoud van variatie in (kleinschalige) agrarische bedrijven wordt belangrijk gevonden met het oog
op het aanbod van (deeltijd) werk en aantrekkelijkheid van het Kronenbergse landschap.
Gevreesd wordt dat deze structuur bedreigd wordt door de reconstructieplannen waarin uitgegaan
wordt van concentratiegebieden voor de bedekte en onbedekte tuinbouw, akkerbouw en
intensieve veeteelt. Middelgrote bedrijven hebben momenteel weinig groei- en overlevingskansen
in Kronenberg.

•

Gevreesd wordt dat toekomstige grote publiekstrekkers naar Park de Peelbergen een negatieve
invloed hebben op het woonklimaat van Kronenberg (toename van verkeer en geluid).

•

Het openbaar vervoer (bus) naar de grote werkgelegenheidscentra in de buurt (Venlo en Venray)
is er niet of beperkt en de deeltaxi mag niet onbetaalbaar worden.

•

Er zijn momenten dat m.n. toeristen voor gesloten deuren komen te staan omdat de aanwezige
horeca gelijke sluitingsuren hanteert.
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Wensen en ideeën:
•

De aanwezigheid van werkgelegenheid bij enkele bedrijven buiten de agrarische sector in
Kronenberg (Montair Andersen, BE-de Lier, AZ-Partyservice en Donders) wordt belangrijk
gevonden, vooral door de jongeren. Ook wordt gepleit voor behoud en (beperkte) groei van
bedrijven in de agrarische sector.

•

Wanneer er meer geschikte woningen voor ouderen in Kronenberg gebouwd worden kunnen
dezen ook op hoge leeftijd, wanneer ze zorg nodig hebben, in het dorp blijven wonen en ook dit
kan voor extra werkgelegenheid in het dorp zorgen.

•

Het investeren in werkgelegenheid in de recreatieve sector biedt ook voor Kronenberg
mogelijkheden zowel voor de lokale economie als ook voor het aanbod van voorzieningen in de
kern en de regio. Dit mag echter niet ten koste gaan van de rust en de ruimte. In dit verband kan
ook gedacht worden aan het toenemende seniorentoerisme.

•

Waardevolle karakteristiek landschapselementen dienen behouden te blijven zoals de vele
veldkruisen en kapelletjes in en rond Kronenberg, hoogstam boomgaarden, boerderij van “Lei
Draak”, brouwerij “Vullinghs” en het pand “Kurvers” aan de Meerweg. Hiervoor dient een plan
ontwikkeld te worden en deze elementen dienen opgenomen te worden in wandel- en fietsroutes.

•

De inwoners van Kronenberg zijn trots op het karakteristieke kerkgebouw. De kerk moet
behouden blijven ook als in de toekomst het aantal erediensten verder zal afnemen. Er zou
daarom ook gezocht kunnen worden naar nevenbestemmingen passend bij de aard en functie van
de kerk. De kerk zou opengesteld kunnen worden voor bezoekers en/of toeristen en er zouden
ook (kunst)exposities kunnen worden georganiseerd. De ruimte rondom de kerk kan/moet beter
worden ingericht waarbij ook de tuin van de pastorie betrokken dient te worden. Ook het idee van
een aanstraalverlichting van de kerk is genoemd in het kader van een vitalisering van de kerk en
het dorpscentrum.

•

De Kronenbergse “open ruimte” (stadsmensen vinden dit een heerlijke omgeving om in te
verblijven) biedt kansen aan nieuwe vormen van recreatie. Hierbij dient voorrang gegeven te
worden aan kleinschalige initiatieven die goed kunnen worden ingepast in het landschap en de
cultuurhistorisch waardevolle bebouwingen. Behoud van de charme van het kleinschalige
Kronenberg en de rustige woonomgeving heeft een hoge prioriteit. Grootschalige activiteiten zoals
een racebaan of een Efteling zijn een aanslag op de open ruimte en dus de aantrekkingskracht
van de regio. Het recreëren in de rust en ruimte van het platteland biedt voldoende kansen op
werkgelegenheid.

•

Vanuit Park de Peelbergen zouden wandel- en fietsroutes ontwikkeld kunnen worden als
stimulans voor (nieuwe) zakelijke voorzieningen in Kronenberg. Maar ook de Torrekoel kan hierop
inspelen met bijvoorbeeld een toeristisch informatiepunt.

•

De jeugdige gespreksdeelnemers zien wel muziek in een discotheek met verschillende zalen in
Park de Peelbergen.

•

Samenwerking met de ondernemers in Park de Peelbergen biedt mogelijkheden aan
Kronenbergse ondernemers. Initiatieven van ondernemers in de recreatieve sector moeten
gestimuleerd worden.
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Thema: Natuur, Landschap en Water
Karakterschets
De omgeving rondom Kronenberg wordt gekenmerkt door een open landschap met daarin
afwisselend uitgestrekte weilanden, kleine en grote akkers, houtwallen, boerenbedrijven,
tuinbouwbedrijven (glas en vollegrond) evenals een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe
natuur. De afwisseling in het landschap is een grote aantrekkingskracht van het buitengebied van
Kronenberg waar, in een relatief klein gebied, heel veel te zien is.
Gemeentelijke toekomstvisie
Landschap en natuur vormen een belangrijk kapitaal voor Sevenum. Er dient een balans gevonden te
worden tussen ontwikkelingsruimte voor landbouw en natuur. Landschappelijke inpassing is
uitgangspunt van de gemeente.

Knelpunten:
•

De mestfabriek “Scarabee” op de Kronenbergerheide is een “puist” in een open landschap met
geen of weinig toekomstige economische waarde.

•

De bestaande regels voor het bouwen in het buitengebied in combinatie met milieuregels
(stankcirkels) belemmeren in veel gevallen een zinvol hergebruik van vrijkomende agrarische
gebouwen in het buitengebied.

•

Grootschalige bedrijvigheid roept spanningen op met de omgeving. Een knelpunt bij het
ontwikkelen van andere vormen van werkgelegenheid in vrijkomende agrarische bebouwingen is
dat uitbreidingen van bedrijfsactiviteiten niet of slechts beperkt kan plaatsvinden. Daardoor zijn
VAB’s niet altijd interessant voor bedrijven.

•

Inwoners van Kronenberg zijn niet of nauwelijks direct betrokken bij ontwikkelingen in het
buitengebied.
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Wensen en ideeën:
•

Maak een landschapsvisie waarin rekening gehouden wordt met de doelstellingen uit het
reconstructieplan, de overgangen van bebouwd naar onbebouwd en in het bijzonder aan behoud
en ontwikkeling van de volgende gebieden:
-

De Maïr / Arsbroek, natuurgebied en bufferzone tussen Kronenberg en Park de Peelbergen.
De Bengt / de Blakt, uniek natuurgebied tussen de Hees en Blaktdijk.
Renkensstraat tussen de Hees en boerderij Vullinghs, karakteristieke eiken.
Entree Kronenberg vanaf de Hees.

De agrarische gronden in en rond deze gebieden zijn aangewezen als extensiveringgebieden
waar agrariërs extra mogelijkheden krijgen voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en
agrarisch natuurbeheer. Tevens kan onderzocht worden of aan deze gebieden bijzondere functies
kunnen worden toegekend bijvoorbeeld een bos waar recreanten terechtkunnen voor bosvruchten
(smulbos) of juist het tegenovergestelde, een ongerept gebied dat niet toegankelijk wordt gemaakt
voor bezoekers.
•

Men vindt het belangrijk dat er een groene buffer blijft tussen Park de Peelbergen en Kronenberg
om het eigen karakter van het dorp te behouden en waar mogelijk te versterken. Bij de verdere
ontwikkeling van Park de Peelbergen moet daarnaast ook rekening worden gehouden met de
verkeersveiligheid in Kronenberg.

•

De Blakterbeek tussen Kronenberg en Sevenum stroomt door een zoekgebied voor waterberging.
In de verdere ontwikkeling van deze beek zouden in de kern van Kronenberg een of meer
(retentie)vijvers aangelegd kunnen worden. Dit zou een extra impuls kunnen geven aan een
aantrekkelijke woonomgeving (rust en openheid). Door de ontwikkeling van een waterplan
“Blakterbeek” in en rond Kronenberg wordt het karakteristieke open landschap van Kronenberg
nog meer benadrukt.
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Thema: Verkeersveiligheid
Karakterschets
De verkeerssituatie wordt in Kronenberg bepaald door het bestemmingsverkeer en het doorgaande
verkeer. Bestemmingsverkeer van de inwoners, de basisschool en enkele bedrijven is beperkt en zal
in toekomst slechts beperkt toenemen. Door de ligging tussen autowegen (Midden-Peelweg, A67,
A73), toeristencentra (o.a. Schatberg, Meerdal en Loohorst) en regionale kernen (Sevenum, Horst en
Helden) maakt doorgaand verkeer veelvuldig gebruik van wegen door of langs Kronenberg.
Gemeentelijke toekomstvisie
Ondanks de aanzienlijke investeringen in verkeersveiligheid van de afgelopen jaren, onder andere in
“Duurzaam Veilig”, blijft verkeersveiligheid een belangrijk punt op de gemeentelijke agenda.
Knelpunten:
•

De onderhoudstoestand van veel Kronenbergse wegen is slecht en dit levert veel problemen op
voor de weggebruikers en in het bijzonder voor fietsers.

•

Een aantal wegen is zeer gevaarlijk voor fietsers (Blaktdijk, Peelstraat en Meerweg) doordat er
geen of verkeerde verkeersremmers zijn. De bloembakken op de Meerweg en de Peelstraat
worden door veel ouderen niet als een ideale oplossing gezien. Doordat auto’s achter deze
bakken parkeren wordt de doorgang en het overzicht voor fietsers belemmerd. De jongeren echter
vinden deze bloembakken wel goed functioneren omdat de weg hier breed genoeg is.

•

De verwachting is dat de intensiteit van het auto- en vrachtverkeer op de sluiproute Blaktdijk in de
toekomst toeneemt. De Blaktdijk wordt ook veel door scholieren gebruikt richting NS-station. Men
is van mening dat de 60 km-maatregel niet leidt tot meer veiligheid. De bloembakken zijn slecht
zichtbaar, vooral wanneer het gras hoog staat, er is veel vrachtverkeer op deze route en
straatverlichting wordt hier gemist.
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•

De kruising Middenpeelweg-Peelstraat is gevaarlijk en hier zijn in het verleden al veel ongelukken
gebeurd. Door de uitbreiding van de gevangenis, de toename van de activiteiten op het
evenemententerrein, de (toekomstige) activiteiten in Park de Peelbergen en de groei van het
toeristische (fiets)verkeer zal de verkeersonveiligheid, naar verwachting, alleen maar toenemen.

•

Bij evenementen en grotere activiteiten in de Torrekoel kunnen parkeerproblemen ontstaan in het
centrum. Ook voor de basisschool zijn te weinig parkeerplaatsen voor de schoolbus uit Evertsoord
en de ouders.

•

De verkeersveiligheid op de route naar sportpark “de Heesbergen” en het jeugdgebouw laat te
wensen over en in het bijzonder de openbare verlichting op deze route.

•

Over het algemeen voelt men zich niet onveilig. Voor inwoners uit het buitengebied is het
onveiligheidgevoel groter, hierbij kan de kwaliteit van de openbare verlichting een rol spelen.

•

De toename van toeristische activiteit in en rond Kronenberg zorgt voor meer verkeer.

Wensen en ideeën:
•

Op de kruising Middenpeelweg-Peelstraat zou een rotonde een oplossing bieden voor de
verkeersonveiligheid. Dit dient aan te sluiten op de toekomstige structuur van Park de Peelbergen
en ook de afslag naar Toverland, en andere toekomstige grootschalige trekkers, zou hierin
meegenomen kunnen worden.
Indien rotondes onhaalbaar zijn, kunnen verkeerslichten mogelijk een oplossing bieden.

•

In verband met het toenemende sluipverkeer dient er langs de Peelstraat vanaf einde bebouwde
kom tot aan de Middenpeelweg een vrijliggend fietspad te worden aangelegd.

•

De bloembakken op de Meerweg, Blaktdijk en Peelstraat moeten worden vervangen door een
definitieve oplossing zoals op de Molenstraat en den Eigen in Sevenum.

•

Het parkeerprobleem moet worden aangepakt in het centrumplan Kronenberg.

•

In het gewenste centrumplan Kronenberg dienen ook maatregelen opgenomen te worden voor
een permanente vermindering van de verkeerssnelheid in het kader van “Duurzaam Veilig”.

•

De openbare verlichting moet worden verbeterd op de route naar sportpark “de Heesbergen” en
jeugdgebouw aan de Meerweg.
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Thema: Verenigingen
Karakterschets
In vergelijking met de andere twee kernen van Sevenum zijn in Kronenberg veel mensen lid van een
of meerdere verenigingen. Het nieuwe gemeenschapshuis biedt aan veel verenigingen onderdak.
Daarnaast heeft Kronenberg een eigen basisschool en sportaccommodaties (binnen en buiten). De
economische voorzieningen zijn in Kronenberg beperkt en winkels zoals bakker, slager en kruidenier
zijn er niet meer.
Gemeentelijke toekomstvisie
De continuïteit van de verenigingen is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de
verenigingen zelf. De gemeente kan wel voorwaarden scheppen bijvoorbeeld met een
accommodatiebeleid, vrijwilligersbeleid en het subsidiebeleid. Binnen het subsidiebeleid dient de
nadruk te liggen op mensen in de samenleving die het zelf niet kunnen betalen en op organisaties van
algemeen gemeenschappelijk belang. Voor het accommodatiebeleid moet de nadruk vooral komen te
liggen op een multifunctioneel gebruik.
Knelpunten:
•

De verenigingen maken zich zorgen over de toekomst als gevolg van geen of onvoldoende
aanwas van de bevolking en potentiële leden. Volgens een recente bevolkingsprognose zal de
totale bevolking van Sevenum groeien van 7220 inwoners nu naar 7600 inwoners in 2012.
Uitgaande van een evenredig aandeel zal Kronenberg dan groeien van 1145 naar 1204 inwoners.
Het aandeel van de 65-plussers zal de komende 30 jaar verdubbelen (kwantificeren).

•

De carnavalsvereniging geeft aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt om mensen in te huren
voor ondersteuning tijdens hun activiteiten. Het zou voor de carnavalsvereniging ideaal zijn als zij
met gesloten beurs een uitwisseling van vrijwilligers konden realiseren als andere verenigingen
hen helpen tijdens carnaval. De leden van de carnavalsvereniging zouden dan op andere
momenten uithelpen bij activiteiten van andere verenigingen. De andere aanwezige verenigingen
staan hier wel voor open, maar geven tegelijkertijd ook aan, dat niet alle verenigingen activiteiten
hebben die zich lenen voor zo’n uitwisseling.

•

De vrouwenorganisatie ‘Zij-actief’ kan weinig nieuwe leden krijgen. De aanwas van onderuit
stagneert. Volgens het provinciale platform ‘Zij-actief’ hebben (of denken) de mensen het steeds
drukker (te hebben).

•

De verenigingen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven door o.a. de
grote hoeveelheid aan regels en verantwoordelijkheden. Dit probleem steekt vooral de kop op bij
het invullen van bestuursfuncties. Voor dit werk is in het algemeen weinig animo.

•

Het huidige subsidiebeleid is niet gunstig voor verenigingen in een kleine kern zoals Kronenberg.
Verenigingen uit de grotere kern Sevenum ontvangen naar verhouding meer subsidie terwijl veel
overheadkosten voor verenigingen uit Kronenberg net zo hoog zijn.

•

Over de gymzaal zijn veel klachten. De gymzaal is te klein voor enkele verenigingen zoals de
majorettes en de volleybalclub. De zaal beantwoordt niet meer aan de huidige eisen, de ventilatie
is slecht, er is geen geschikte uitgang voor brancards ingeval van nood, de fietsenrekken deugen
niet, de entree is gebruiksonvriendelijk en er wordt geklaagd over het beheer en de schoonmaak
van de zaal.

•

Het wordt steeds moeilijker voor de verenigingen om leden voor een langere periode te behouden.
Mensen hebben de neiging om zoveel mogelijk verschillende activiteiten te beleven. Verenigingen
worden daardoor met “zap-gedrag” geconfronteerd wat problemen oproept voor de continuïteit
van de verenigingen.
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•

De muziekopleiding van de fanfare wordt steeds duurder terwijl de gemeentelijke subsidie aan de
andere kant steeds lager wordt. De fanfare betreurt het dat er op de school geen basisopleiding
muziek meer gegeven wordt. Om die hogere uitgaven te financieren, is de fanfare succesvolle
sponsoracties gestart waaronder “Friends for Music”. De 3-jarige sponsorcontracten lopen bijna af
en het is de vraag of de fanfare dit niveau kan handhaven.

•

Het JOP wordt door velen gemist. Nu heeft de oudere jeugd geen eigen plek. De skaters skaten
op straat en dit leidt soms tot gevaarlijke situaties.

•

Het jeugdgebouw gelegen aan de Meerweg dient aangepast te worden aan de huidige eisen.
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Positieve aspecten:
•

De grote samenhang binnen de gemeenschap Kronenberg is een belangrijk onderdeel van het
aantrekkelijke woonkarakter van het dorp en de leefbaarheid. Het is (sociaal) veilig wonen in
Kronenberg want “iedereen kent iedereen”.

•

Er is sprake van een zeer actief verenigingsleven in Kronenberg getuige het relatief grote aanbod
aan verenigingen en activiteiten gericht op jong en oud.

•

De SV Kronenberg is positief over de privatisering van het sportpark al komt er wel steeds meer
werk bij de vereniging zelf te liggen, vooral in het onderhoud. Men is tevreden met de
accommodatie; de beugelbaan is compleet gerenoveerd en het ledenaantal van de afdeling
beugelen is flink gegroeid en er is een Jeu de Boules baan aangelegd. De jeugdafdeling van de
voetbalclub werkt op het moment intensief samen met Sparta ’18 uit Sevenum. Dit gaat naar
tevredenheid en men rekent erop dat de jeugd, bij overgang naar de senioren, terugkomt naar
Kronenberg.

•

De KJEM is een vereniging waar jongeren zich kunnen vermaken en dit maakt de KJEM tot een
erg belangrijke vereniging voor de jeugd uit Kronenberg en moet dan ook zeker behouden blijven.

•

Door de gemeente is onlangs de mogelijkheid geboden om vrijwilligers collectief te verzekeren. Dit
is een regeling die voortvloeit uit de Breedtesportimpuls, een project waarbij
Verenigingsondersteuning een voorname tak is.

•

Met uitzondering van de gymzaal zijn de verenigingen tevreden over de accommodaties in
Kronenberg.

•

In een dorp als Kronenberg zijn de lijnen erg kort, wat een goede samenwerking bevordert. Zo
maakt bijvoorbeeld de basisschool voor de sportdag gebruik van de sportvelden, wat op een
goede manier met elkaar geregeld wordt. De school ervaart de samenwerking met de
verenigingen als positief en vindt het prettig dat de Peuterspeelzaal vlakbij is.

•

De Dorpsraad wordt door de verenigingen gezien als de bindende factor in het dorp en verdient
daarvoor alle lof. Het regelmatige overleg tussen Dorpsraad en alle verenigingen wordt als nuttig
ervaren.
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Wensen en ideeën:
•

Het subsidiebeleid van de gemeente staat op de helling en nu is het een geschikt moment om nog
invloed uit te oefenen. Indien de verenigingen uit Kronenberg hun visie op dit onderwerp op elkaar
afstemmen en bundelen maken zij de grootste kans op succes bij de gemeente.

•

SV Kronenberg staat open voor nieuwe activiteiten, maar dat moet financieel wel mogelijk zijn.
Voor een nieuwe tak van sport moeten ook nieuwe faciliteiten gekocht worden. Er moet wel
bestaanszekerheid zijn voor deze nieuwe activiteiten.

•

Hoewel de Torrekoel voor steeds meer initiatieven wordt gebruikt, zou dit nog beter kunnen.
Vooral voor de 12 tot 16-jarigen is er weinig te doen, zeker na het wegvallen van de JOP. Er zou
op gezette tijden een discoavond georganiseerd kunnen worden voor deze doelgroep. Het is
nodig dat er iets voor deze groep georganiseerd wordt, anders bestaat het risico dat zij de binding
met het dorp verliezen, wat negatieve gevolgen heeft voor de verenigingen en dus ook voor de
leefbaarheid in het algemeen. Hoewel het wellicht financieel moeilijk is om dit van de grond te
krijgen, ligt hier een kans en zou er naar een opzet gezocht kunnen worden. Opvallend is dat de
jongeren in de gespreksgroep aangaven dat men niet zo zit te wachten op allerlei activiteiten in
Kronenberg die voor hen georganiseerd worden. (Echter zij vertegenwoordigden niet de groep 1216 jarigen).

•

De Kronenbergse verenigingen zouden zich kunnen presenteren aan de jeugd op de basisschool
tijdens een activiteitendag. De School staat hier open voor.

•

Diverse verenigingen in Kronenberg hebben al een eigen website of zijn er een aan het maken.
Vanuit de Torrekoel wordt gewerkt aan het koppelen van deze websites aan een centrale dorpswebsite.

•

In dit verband is ook voorgesteld om voor nieuwkomers in het dorp een informatieboekje op te
stellen met onder andere informatie over het verenigingsleven.

•

De verwachting is dat de vraag naar activiteiten voor ouderen zal toenemen de komende jaren en
de verenigingen dienen hierop in te spelen. Ook wordt verwacht dat behoefte ontstaat aan
nieuwe, andersoortige activiteiten waarbij minder de nadruk ligt op competitie, prestatie en
verplichte deelname. Misschien zijn er mogelijkheden voor een omni-vereniging die een breed
scala van activiteiten aanbiedt.

•

Senioren nemen ook deel aan sportactiviteiten van reguliere sportverenigingen, de
sportverenigingen zouden zich meer op deze, in aantal toenemende, groep kunnen richten.

•

Misschien is het mogelijk een jongerensoos in de Torrekoel te creëren. Een andere optie is dat de
horeca of een vereniging regelmatig iets voor de jeugd organiseert.

•

Mogelijk zou er meer gebruik kunnen worden gemaakt van het evenemententerrein bijvoorbeeld
voor activiteiten (festivals) voor jongeren.

•

In een plan voor het opwaarderen van de gymzaal zou ook aandacht besteedt kunnen worden
aan een kleine fitnessruimte.
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Thema: Voorzieningen
Knelpunten:
•

Het aantal zakelijke voorzieningen in Kronenberg is minimaal. Voor de groep ouderen en
gehandicapten kan dit voor problemen zorgen. Voor de groep 25-55 jaar is dit nauwelijks een
gemis omdat men de afstand naar de kern Sevenum gemakkelijk kan overbruggen.

•

De gespreksgroep senioren vindt het RIO erg bureaucratisch en men vraagt zich af of de
vanzelfsprekendheid waarmee een beroep moet worden gedaan op de mantelzorg in de toekomst
handhaafbaar is.

•

Waarom is de mogelijkheid voor bloedprikken in Kronenberg vervallen? Voor betrokkenen was dit
erg gemakkelijk, nu moet men naar Sevenum of Horst, hier moet men vaak erg lang wachten.

•

Gemist worden een pinautomaat en een postagentschap.

Wensen en ideeën:
•

Mogelijk dat een uitbreiding van het aanbod, evt. vanuit de Torrekoel, voor ouderen enig soulaas
kan bieden.

•

Kansen zijn er voor kleinschalige innovatieve initiatieven op het gebied van recreatieve en
“agreatieve” diensten.

•

Misschien kan een TPG-postagenschap terugkeren in het dorp.

•

Het aanbieden van o.a. “niet-planbare” zorg kan betekenen dat ouderen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen in Kronenberg.

•

De ontmoetingsfunctie van de Torrekoel kan nog verder uitgebouwd worden vooral voor ouderen.
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan gezamenlijk eten en een internetcafé waar ook cursussen
gegeven worden aan ouderen.

•

Een boodschappen- annex klusjesdienst zou een goede bijdrage kunnen leveren aan het langer
zelfstandig blijven wonen door senioren.

•

Boodschappen doen via de computer kan een oplossing zijn voor sommige, minder mobiele,
ouderen.

•

Dorpscafé en huisarts dienen behouden te blijven voor Kronenberg.

•

Verkoop aan huis zoals versproducten stimuleren.
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ENQUETE DOP KRONENBERG
Op de achterzijde van dit formulier treft U aan een enquête waarin u zelf aan kunt geven wat voor u
belangrijke zaken zijn die (binnenkort) opgepakt moeten gaan worden door de Dorpsraad in nauwe
samenwerking met de Kronenbergse bewoners en de Gemeente.
Het is de bedoeling dat u 4 knelpunten aangeeft die u het belangrijkste vindt en waaraan u een cijfer
toekent (1 t/m 4). Daarbij is nr. 1 de belangrijkste, nr. 2 de op een na belangrijkste enz.
Deze enquête mag u meteen invullen als voor u de zaken duidelijk liggen of u mag hem thuis invullen.
Vult u hem hier in dan verzoeken wij u de ingevulde enquête af te geven aan een van de aanwezige
dorpsraadleden, vult u hem thuis in dan kunt u deze afgeven bij ons secretariaat (Mia van Heugten,
den Bunder 25) of u stopt hem in de brievenbus van de Torrekoel. We willen zo snel mogelijk aan de
slag dus graag voor 14 oktober inleveren a.u.b.
Het is de bedoeling dat de Dorpsraad van alle ingeleverde enquêteformulieren en de aangegeven
prioriteiten een prioriteitenlijst samenstelt met DOP zaken die Kronenberg belangrijk vindt. Zodra dit
gebeurd is kunnen we aan de slag.
Met we bedoelen we uiteraard niet alleen onszelf want we (de Dorpsraad) zijn maar met z’n vijven en
het extra werk dat op ons afkomt, naast het normale “dorpsraadwerk” kunnen wij onmogelijk alleen
aan. Wij willen dan ook werkgroepen oprichten die DOP zaken gaan oppakken en hiervoor concrete
plannen gaan maken uiteraard in samenwerking met de Dorpsraad, de gemeente Sevenum en, indien
nodig, met andere instanties.
Is de toekomst van Kronenberg belangrijk voor u en wilt u samen met ons concrete plannen maken en
misschien straks mee uitvoeren dan vragen wij u zich nu al op te geven voor een van onderstaande
werkgroepen. U doet dit niet voor ons maar voor uzelf en uw familie.
Bedankt voor uw medewerking en hopelijk tot ziens in een van de werkgroepen.
Ger Janssen,
Voorzitter Dorpsraad Kronenberg

Ja, ik wil graag werken aan de toekomst van Kronenberg en heb interesse om mee te doen in
de volgende werkgroep(en):
(
(
(
(

)
)
)
)

Wonen
Centrumplan & Verkeersveiligheid
Natuur, Recreatie en Toerisme
Verenigingen & Voorzieningen

(een of meerdere aankruisen a.u.b.)
Naam

: ________________________

Tel. nr.

: ________________________

E-mail adres

: ________________________
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PRIORITEITEN
KNELPUNTEN

PRIORITEIT

WONEN
Geen woningen met zorg in Kronenberg, bestaande seniorenwoningen liggen aan
rand van het dorp.
Tekort woningen jongeren en alleenstaanden
Woning(ver)bouw buitengebied belemmerd daardoor ontstaan VAB’s

CENTRUMPLAN & VERKEERSVEILIGHEID
Het huidige dorpsplein is geen visitekaartje
Er zijn, bij speciale evenementen, onvoldoende parkeerplaatsen
Kruising Middenpeelweg- Peelstraat gevaarlijk
Peelstraat gevaarlijk voor fietsers
Bloembakken Meerweg en Peelstraat belemmeren doorgang en overzicht
Blaktdijk niet berekend en niet geschikt voor toenemend auto/vrachtverkeer
Tekort parkeerplaatsen voor Torrekoel en school.

NATUUR, RECREATIE EN TOERISME
De kern Kronenberg benut onvoldoende de mogelijkheden van het toerisme
Verlies deeltijdbanen in agrarische sector
Strikte scheiding ontwikkeling natuur/ landschap en dorpskern. Inwoners Kronenberg
nauwelijks betrokken bij ontwikkeling buitengebied
Verdroging

VERENIGINGEN / VOORZIENINGEN
Financiële armslag verenigingen beperkt
Beperkt aanbod 12-16 jarigen
Beperkt aanbod sportactiviteiten ouderen
Diverse verenigingen ontwikkelen los van elkaar eigen informatiekanalen zoals
websites
Gymzaal voldoet niet meer aan huidige wensen en eisen
Gemis zorgvoorzieningen
Gemis zakelijke voorzieningen
Gemis diensten aan huis

AANVULLINGEN / OPMERKINGEN
WONEN

CENTRUMPLAN & VERKEERSVEILIGHEID

NATUUR, RECREATIE EN TOERISME

VERENIGINGEN & VOORZIENINGEN

OVERIGE
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UITVOERINGSPROGRAMMA DOP KRONENBERG
Programmapunt

Doel

Trekker(s)

Deelnemers

Complex
Seniorenwoningen

Realiseren wooncomplex voor senioren met
mogelijkheden voor zorg op maat

Gemeente

Dorpsraad
KBO
Woningcorporatie
Zorginstelling(en)
Bouwbedrijven
Woningcorporatie
Dorpsraad
Dorpsraad

MT

Aanwonenden
Kerkbestuur
School
Torrekoel
Dorpsraad
Aanwonenden

KT

Woningbouw

Bepalen toekomstige woningbehoefte en
bouwlocaties, vastleggen in woonvisie, o.a.
voldoende woningen voor starters en senioren
Wonen in het
Verruimen mogelijkheden van realisatie
buitengebied
burgerwoningen in VAB’s
Centrumplan
Maken van een samenhangend centrumplan
voor de kern Kronenberg: verfraaiing centrum,
vergroting verkeersveiligheid, versterking R&T
functie, uitbreiding parkeercapaciteit
Verkeersveiligheid
Onderzoek mogelijkheden tot vergroting van de
Peelstraat /
verkeersveiligheid Peelstraat-Middenpeelweg;
Middenpeelweg
mogelijkheden aanleg vrijliggende fietspaden
en rotonde
Verkeersveiligheid
Onderzoek mogelijkheden tot vergroting van de
Blaktdijk / Peelstraat verkeersveiligheid op Blaktdijk, Peelstraat en
en Meerweg
Meerweg incl. verbetering openbare verlichting
Landschapsvisie
Ontwikkel visie voor landschapselementen rond
kern: o.a. De Bengt, het Arsbroek,
Verdroging
Onderzoek mogelijkheden tot herstel natuurlijke
loop Blakterbeek en aanleg waterpartij in
centrum (retentievijver)
Renovatie
Het renoveren van het jeugdgebouw
jeugdgebouw
Opknappen van
Het verharden van de toegangsweg naar het
parkeerterrein en
jeugdgebouw en het parkeerterrein van het
toegang
sportpark
jeugdgebouw
Subsidie
Afstemmen visie en strategie m.b.t.
verenigingen
subsidiebeleid gemeente
Activiteiten
Onderzoek behoefte en mogelijkheden nieuwe
12-16 jarigen
activiteiten b.v. jeugdsoos

Gemeente

Sportactiviteiten o.a. Onderzoek behoefte en mogelijkheden nieuwe
ouderen
sportactiviteiten
Communicatie
•
Ontwikkel integrale dorpswebsite en
hieraan gelinkte verenigingswebsites
•
Bouw internetcafé verder uit
•
Infoboekje nieuwkomers Kronenberg
Boodschappen en
Onderzoek behoefte en mogelijkheden
klusjesdienst
oprichten boodschappen en klusjesdienst
Aanpassing
Maak plan voor upgrading gymzaal
gymzaal
Servicefunctie
Onderzoek behoefte en mogelijkheden voor
Torrekoel
uitbreiden servicefunctie Torrekoel o.a. TPG postagentschap, servicewinkel

SV Kronenberg
Synthese
Dorpsraad
Torrekoel

Ontmoetingsfunctie
Torrekoel
Behoud R.K. Kerk

KT =
MT =
LT =

Gemeente
Gemeente
Dorpsraad
Gemeente
Provincie
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KT
LT

MT

Gemeente

Dorpsraad
Aanwonenden

MT

Gemeente

Groengroep
Dorpsraad
Dorpsraad
Waterschap
Groengroep
Synthese
KJEM
Stichting
Jeugdgebouw
SV Kronenberg

LT

Gemeente
Stichting
Jeugdgebouw
Gemeente

LT
KT
KT

Dorpsraad

Verenigingen

KT

Dorpsraad
Synthese

KJEM
SV Kronenberg
Torrekoel
KBO
Dorpsraad
Verenigingen
Organisaties
Gemeente

MT

KBO

MT

Dorpsraad
Verenigingen
KBO
Dorpsraad
Servicewinkel Sittard
Dorpsraad
KBO

LT

Dorpsraad
Synthese
Gemeente
Torrekoel
Synthese

Onderzoek behoefte en mogelijkheden
Torrekoel
uitbreiden ontmoetingsfunctie Torrekoel
Synthese
speciaal voor ouderen o.a. gezamenlijk eten
Maken van een plan voor behoud en onderzoek Kerkbestuur
naar (alternatieve) gebruiksmogelijkheden

Korte termijn (< 1 jaar)
Middenlange termijn (1 – 5 jaar)
Lange termijn (> 5 jaar)

Prioriteit

Dorpsraad
Gemeente
Monumentenzorg
Bisdom

MT
KT

MT

MT
LT

REALISATIE
Het DOP Kronenberg is opgesteld in
opdracht van:

Verantwoordelijk voor de uitvoering:

DORPSRAAD KRONENBERG

WERKGROEP DOP

Secretariaat:

Samenstelling:

Den Bunder 25
5976 PN Kronenberg
tel. 077-4671616
e-mail: vanheugten01@planet.nl

Ger Janssen
Piet Kurvers
Piet Selen

De begeleiding was in handen van:

Met medewerking van:

SYNTHESE

STUDENTEN
HAS – DEN BOSCH

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

Jurgen van Abeelen
Jules Bongers
John Draak
Marjolein Haest
Tim Meuleman
Femke van de Sande

Met dank aan de leden van:
Gesprekgroep 16-25

Gespreksgroep 25-55

Gespreksgroep 55+

Marc van Lier
Inge Maes
Cristel Vervoort
Rick Reinders
Geert Steeghs
Evelien Bouten
Vivian Peters
Kim Huys

Nicole Camps
Marielle Claassens
Marlies van Horen
Yvonne Kersten
Elly Philipsen
José Philipsen
Gerda Roodbeen
Jan Bouten
Guido v.d. Hombergh
Piet Janssen
Mart Lenssen
Jan Nellen
Jan Philipsen
Jan van der Sterren
Piet Vullinghs

Hay van Enckevort
Piet Aerts
An Jacobs-Nellen
Toos v.d. Hulst-Rijs
Sef Huijs
Riek v.d. Beuken-Aerts
Pieter v. Sundert
Ger Kleuskens
Anny Dolders-Janssen
Tiny Verhaegh-Nillesen
Feus Dorssers
Trees Vullinghs-Philipsen
An v.d. Beuken-Nillesen
Gon Vullinghs
Miet Draak – Kersten
Nel Dorssers – Draak
Lies Huys

Notulist:
Dianne Spreeuwenberg

Notulisten:
Ger Janssen / Piet Selen

Notulist:
Piet Kurvers
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•

Uitnodiging Politieke Partijen Startbijeenkomst Kronenberg Anno 2015

•

Notulen startbijeenkomst 23 maart 2003

•

Plan van aanpak Dorpsvisie Kronenberg

•

Oproep deelname DOP gespreksgroepen

•

Nieuwsbrieven, april 2004 / september 2004

•

Planning bijeenkomsten Dorpsvisie Kronenberg

•

Verslagen Gespreksgroepen

•

Afstemmingsoverleg DOP Kronenberg <> Toekomstvisie Gemeente

•

Draaiboek Dorpsdialoog Kronenberg d.d. 30-09-2004

•

Notulen Dorpsdialoog 30 september 2004
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