
 

 

Dorpsraadvergadering 10 april  2013 Pagina 1 
 
 
 

 

Dorpsraadvergadering 10 april 2013 
 
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Frank 
Schuurmans, Mark van Lier en Ger Janssen. 
Afwezig; Rick Thijssen, Jan Philipsen 
 
Piet Kurvers opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Verslag DRO; Dit wordt behandeld bij de mededelingen. 
Hemelrit. Dit wordt agendapunt; 15 a 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
- Notulen DRO 4 februari jl. 
- Uitnodiging DRO 8 april 
- Reactie van de gemeente op aanpassingen van het contract Greenteam; Er wordt een 
door de dorpsraad aangepaste versie van het contract ondertekend teruggestuurd naar 
de gemeente als zijnde een voorstel wijziging. Piet Kurvers zal dit ondertekenen. 
- Wijziging van de Kamer van Koophandel is ontvangen. 
- Aan de gemeente is de brief verzonden van wijziging blauwdruk. 
- De dorpsraad is uitgenodigd door de gemeente om geïnformeerd te worden over het 
aanpassen van de bestemmingsplannen naar de huidige situatie. Wijzigingen hebben 
niet plaatsgevonden. Piet Kurvers en Ger Janssen zijn hierin door de gemeente geïn-
formeerd.  

  - Koninklijke Heidemij; herbevestiging van het besprokene.  
    

Mededelingen; 
- Overleg DRO; Ger Janssen licht de terugkoppeling gezamenlijke collecten toe. Ook 
heeft Ger Janssen de opening van de Dorpsdagvoorziening aangehaald. 

 

3. Notulen vergadering en actielijst 13 maart 2013 
Notulen; 
Pagina 1; Bij mededelingen/ingekomen stukken; punt 8; Dorpsraad legt zich hier voor-
lopig bij neer. Dit moet zijn; De dorpsraad legt zich hier bij neer. Piet en Ger zullen over-
leggen of hier nog verder aandacht aan wordt besteedt. Dit moet zijn; Piet en Ger zullen 
overleggen of hier nog verder aandacht aan wordt besteed.  
Pagina 2; Punt 4; Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013; Erik Bovee, Rick 
Thijssen en Frank Schuurmans zijn bij de kascontrole geweest. Dit moet zijn; Erik Bo-
vee, Rick Thijssen en Frank Schuurmans hebben de kascontrole uitgevoerd.  
Pagina 3; Punt 6; Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan; Het bankje krijgt een plek in 
de directe omgeving naar tevredenheid van beide partijen. Dit moet zijn; Het bankje 
krijgt een plek op dezelfde plaats of in de directe omgeving naar tevredenheid van bei-
de partijen. 
Pagina 3; Rondvraag; De eerste alinea moet aangevuld worden met de volgende zin; 
Het infoboekje van Koningslust heeft Piet Selen graag retour.  
Pagina 3; Laatste zin; oudste inwoner Kronenberg is gestorven. Zij heeft de eerste 
steenlegging gedaan. Dit moet zijn; De oudste inwoonster van Kronenberg, mevrouw 
Leijsten, is gestorven. Zij heeft de eerste steenlegging van de BMV gedaan.  
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.      
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4. Dorpsdagvoorziening 
Piet Selen; Op 2 April is de Dorpsdagvoorziening gestart. Er is een mooi moment van 
gemaakt. De reacties waren positief en de deelnemers zijn erg tevreden. De Dorpsdag-
voorziening is 2 dagdelen per week geopend. De officiële opening is op zaterdag 15 ju-
ni a.s.  
 

5. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan 
Frank Schuurmans; Vorige week is de werkgroep bij elkaar geweest. Het project als 
zodanig onder proberen te brengen bij een hoofdaannemer waarbij de uitvoering bij lo-
cale ondernemers ligt.  
 

6. Fietsenstalling bij kerk  
Frank Schuurmans; Hij heeft contact gehad met Ton Peeters van de gemeente. Er is 
met de werkgroep van de blauwdruk naar het voorstel van de gemeente gekeken. De 
door de gemeente aangewezen locatie is vervolgens door de werkgroep afgekeurd. Als 
alternatief zou bij het pomphuis een fietsenstalling kunnen worden gerealiseerd. Dit is 
een tijdelijke locatie. Bij invoering van de blauwdruk zal deze fietsenstalling komen te 
vervallen. De aanwezige leden van de dorpsraad gaan hiermee akkoord.  
 

7. Greenteam 
Erik Bovee; Hij zal contact opnemen met Jan Philipsen om te informeren naar de ver-
volgstappen. Er wordt gevraagd hoe het zit met de visie van Mariëlle Kok. Frank 
Schuurmans geeft aan dat het eerste deel binnen is. De rest volgt op korte termijn. 
Frank zal deze informatie doorsturen naar Erik. Er wordt gevraagd of de gemeente 
zand wil ophogen bij de boom op de hoek bij het schoolplein. Dit is 2 jaar geleden afge-
sproken en zou ondertussen weer een keer moeten gebeuren. Dit moet geleidelijk om 
ervoor te zorgen dat de boom niet stikt.  
 

8. Lokale KBO 
In verband met de afwezigheid van Jan Philipsen wordt dit agendapunt doorgeschoven 
naar de volgende vergadering.  
 

9. Dorpsvernieuwingprijs LVKK 
Ger Janssen; Piet Selen heeft een aantal voorzetten gegeven. Ger en Piet hebben een 
gezamenlijk verhaal geformuleerd, breed gedragen en dit wordt aan de leden doorge-
maild.  Hiermee wordt positieve aandacht gegenereerd voor het dorp Kronenberg in het 
algemeen. De communicatie loopt via de dorpsraad. Als er een vervolg komt, zal het 
breder getrokken worden.  
 

10. Vrijwilligersavond 
De Nieuwjaarsbijeenkomst is tot op heden de manier geweest om vrijwilligers te bedan-
ken. Er zou een extra avond georganiseerd kunnen worden. Het idee wordt geopperd 
om dit samen met de vrijwilligers van de stichting gemeenschapsvoorziening de Torre-
koel te doen omdat veel vrijwilligers een overlapping hebben met werkgroepen van de 
Dorpsraad. Piet Selen zal dit bespreken in het bestuur. Dit wordt voor de volgende ver-
gadering geagendeerd.  
 

11. Afvaardiging SLK – adviescommissie 
Piet Kurvers; Stimuleringsfonds leefbaarheid Kronenberg; de adviescommissie moet 
nog aangevuld worden met een lid van de dorpsraad. Er zal nog een lid (een inwoner 
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van Kronenberg) moeten worden aandragen voor de adviescommissie. Suggesties zijn 
welkom.  
 

12. Samenstelling Dorpsraad  
Frank Schuurmans; Het zou mooi zijn als de dorpsraad een afspiegeling zou zijn van de 
Kronenbergse samenleving. Daarmee zouden jongeren een goede aanvulling kunnen 
zijn. Er wordt overwogen om jongeren hiervoor persoonlijk te benaderen.   
 

13. Platform Jeugdactiviteiten Kronenberg  
Piet Kurvers; Een platform creëren voor jongeren van 12 jaar tot 16/17 jaar. Peilen wat  
de wens/behoefte van deze jongeren is. In America zijn hier al stappen in gezet. (Dit 
gebeurde volgens de methode van “ Wilde Plannen” die de Vereniging Kleine Kernen 
Limburg heeft ontwikkeld.). Het is verstandig om contact op te nemen met de dorpsraad 
in America of zij hierover in gesprek willen gaan met de dorpsraad Kronenberg. Ger 
Janssen zal contact opnemen. Mark van Lier en Frank Schuurmans zullen hierbij be-
trokken worden.  
 

14. Rondleiding Politie Venlo  
Lars Hoebers heeft aangegeven dat het aanbod voor een rondleiding bij de politie in 
Venlo nog altijd geldt. Ger Janssen mailt een voorstel met data naar de leden. 
 

15.a Hemelrit.  
Frank Schuurmans is gebeld door Mat Huys over een probleem inzake Hemelrit. In het 
verleden werden de veiligheidshesjes via de gemeente geregeld. Dit moeten officiële 
hesjes zijn. De gemeente heeft aangegeven dat dit volgend jaar niet meer kan. Het gaat 
bij de Hemelrit om ongeveer 40 verkeersregelaars. Zijn vraag is of de dorpsraad hierin 
een rol kan spelen. Een regeling zodat alle verenigingen uit Kronenberg hiervan gebruik 
kunnen maken bij activiteiten. De dorpsraad zal dit in de DRO aankaarten omdat alle 
dorpen hiermee te maken krijgen.  
 

15. Rondvraag 
Mark van Lier; Woningbouw; hij is in gesprek met Novalis. Er moet nog een afspraak 
gepland worden. Piet Kurvers zal hierbij aanwezig zijn.  
 

16. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst een sluit de vergadering om                                                                  
21.37 uur. 


