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Notulen vergadering 21 januari 2020 
 

Aanwezig: Harry, Marco, Jacky, Jony, Lars en Ger 
Afgemeld: Mariëlle, Frank, Paul en Esther 
Gast(en): Mark van Lier 
Voorzitter: Jony 
Notulist: Ger 
 
Agenda: 
 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen / vaststelling agenda 
 

• Brandputten 

• ZAP 
 
2. Mededelingen / ingekomen / verzonden stukken 

 
Ingekomen: 
Diverse dorpsplein 
HadM, uitnodiging afsluiting 800 jaar 
HadM, uitnodiging afscheid wethouder Bob Vostermans 
Groengroep, diverse Greune Jas 
Ben Donders, diverse zendmast Reindonkweg 
Mariëlle, stoppen DR bestuur 
HadM, Taalakkoord 
 
Verzonden: 
Uitnodiging Mark van Lier / Stefan Jansen 
Div. reacties op ingekomen stukken 
 

3. Notulen 17 december 
 

Geen aan- of opmerkingen. 
 
4. Wonen in Kronenberg 
 

Onze gast Mark van Lier praat ons bij vanuit zijn optiek m.b.t. de bouwplannen van 
Kronenberg Zuidoost. Het gedoe rondom PFAS en stikstof ebt gelukkig wat weg. Mark 
concentreert nog steeds op 2 stuks 2onder1 kap woning welke hij aanbiedt in een 
gezinsvariant en een ouderenvariant. Hij laat ons het nieuwste verkavelplan zien. 
Volgens Mark is het met de huidige grondprijzen en de eisen van duurzaam bouwen 
erg moeilijk om nu kleinere hoeveelheden huurwoningen te gaan bouwen. Hierdoor 
komen de bouwkosten boven de subsidiegrens uit en is het moeilijk om dergelijke dure 
woningen aan de man te brengen. Naar verwachting begin de gemeente in de 2e helft 
van 2020 aan de grondwerken en kan begin 2021 de schop voor de woningen de 
grond in, uiteraard als er kopers zijn. Mark weet niets van de plannen van Stefan. 
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Duurzaamheid: M.b.t. duurzaamheid geeft Mark aan dat zijn woningconcepten gaan 
voldoen aan de huidige eisen qua isolatie, dat ze gasloos zullen zijn en dat er voor 
verwarming gebruik zal worden gemaakt van een lucht-water warmtepomp. Het totale 
energieconcept is dus “all-electric” echter er komen geen zonnepanelen op de woning, 
of de nieuwe eigenaar moet die zelf willen aanbrengen. Hij stelt voor dat eigenaren 
kunnen aansluiten bij een zonneweide (postcoderoos of iets dergelijks) als ze dat 
willen. 
 

5. Communicatie – nieuwsbrief 
 
Nieuwsbrief goed ontvangen. Voornemen elk kwartaal, stukjes kunnen te allen tijde 
worden aangeleverd bij de werkgroep 
 

6. Evaluatie Nieuwjaarsreceptie 
 

Aanwezig:  
Petra Colbers (Torrekoel), Peter Huijs (Monte Corona), Mariëlle Claassens (Dorpsraad) 
 
Wat ging goed: 

- Veel aanwezigen, publiek was meer divers dan eerder nieuwjaarsbijeenkomsten  
- Gezamenlijk toostmoment op nieuwe jaar o.b.v. Radetzkymars (champagne uitdelen 

verliep snel, met dank aan inzet DR leden)  
- Opbrengst bar (na afloop zaal) positief 

 
Wat was minder: 

- Minder momenten om gemoedelijk te kletsen / niet iedereen bleef napraten aan de bar  
- Concert overheerste  

- Veel aandacht naar 10 jaar Via Corona en huldiging Geert Nellen. Bij huldiging van 
Geert Nellen is bewust gekozen voor breder publiek, omdat Geert ook verantwoordelijk 
is voor carnavalsschlager.  
 
Wat willen we volgend jaar (2021) anders doen: 

- Datum is weer vastgezet op zaterdagavond 2-1-2021 omdat er voor zondagmiddag 3 
januari 2021al een reservering is in de Torrekoel.  

- Start organisatie september 2020, rekening houden met opzet waar meer momenten 
zijn om gemoedelijk te kletsen.  

- Denk aan loskoppelen tijdstip concert en nieuwjaarsbijeenkomst, wel gelijktijdig maar 
dan meer momenten voor gemoedelijke ontmoeting, minder concert, meer muzikale 
omlijsting  

- Elk jaar een Kronenbergse vereniging / initiatief in de spotlight zetten, bv in 2021 KJEM 
vanwege hun jubileumjaar.  

- Meer ruimte voor Dorpsraad, nadenken wijze terugblik/vooruitblik (b.v. speech 
ondersteunen door foto’s / film of presentaties op borden in de hal)  

- Uitreiken Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg 2.0  
 
Wat betekent dit voor de Dorpsraad: 

- Organisatie benoemen, minimaal 2 personen. Mariëlle wil wel betrokken blijven.  
- SLK 2.0 verder uitwerken, is dit haalbaar in 2020?  
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7. Schoolplein 
 

Niet besproken bij afwezigheid Frank en Piet. 
 
8. DR – vergaderdatum / bestuur 
 

Omdat niet iedereen aanwezig is en/of aangegeven heeft wat hij/zij wil/kan wordt 
besloten het evt. wijzigen van de vergaderdatum nogmaals op de agenda te zetten 
zodat we de volgende keer een besluit kunnen nemen op basis van voor en tegens 
m.b.t. dinsdag / woensdag. Ger zet de vraag nog eens uit via de mail. 
 
M.b.t. het werven van nieuwe bestuursleden wordt voorgesteld dat iedereen voor de 
volgende vergadering een introducee meebrengt waarvan wij denken dat die misschien 
wel bij ons aan wil sluiten. Iedereen (bestuur en ambassadeurs) wordt daarom 
gevraagd eens goed rond te kijken of er in zijn of haar buurt / kennissenkring 
kandidaten zitten voor de dorpsraad. 

 
9. Rondvraag 

 

• De werkzaamheden in de bossen lijken voor ons mooie buitengebied op een ramp uit 
te lopen. Alle aanwezige natuurschoon lijkt te moeten wijken voor de belangen van het 
ECDP. Ger zal navraag doen bij de gemeente wat precies de plannen zijn voor dit 
gebied. 

• De brandputten werden vroeger door de brandweer bijgehouden qua zichtbaarheid en 
bereikbaarheid. Dit is tegenwoordig taak van het WML en het gevolg is slechte 
herkenbaarheid / bereikbaarheid waarbij herkenbaarheid nodig is om de 
bereikbaarheid te garanderen. Lars vraagt de betrokken instanties (WML, gemeente) of 
de putten herkenbaar gemaakt mogen worden (verven). Indien akkoord bekijken of we 
dit een keer met de DR kunnen oppakken. 

• Op 20 januari is er ZAP-overleg geweest met de gemeente (Harry en Marco met Vera 
van Huet en Rob Brandon). Gemeente doet minder aan zwerfafval en legt dit steeds 
meer bij de burger(s) neer. Vraag was o.a. aansluiting andere dorpen zodat er geen 
blindspots optreden in het buitengebied van Horst aan de Maas. In Kronenberg is tot 
nu toe 1040 kg in 3 maanden opgehaald. Er is geld beschikbaar voor het 'aanpakken' 
van zwerfafval. Goed om dit initiatief geregeld onder de aandacht te brengen, het is de 
moeite waard. Samenwerking tussen de diverse dorpen op dit punt aankaarten bij het 
DRO. 
 

10. Sluiting 
 

Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering staat 
gepland op dinsdag 18 februari, aanvang 19.30 uur in de Torrekoel. Tijdens deze 
vergadering zal mogelijk Stefan Jansen aanschuiven om zijn toelichting te geven op de 
plannen m.b.t. Kronenberg Zuidoost.   


