Dorpsraadvergadering 10 juli 2013
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn,
Jan Philipsen
Afgemeld: Frank Schuurmans, Mark van Lier en Ger Janssen.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
N.v.t.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Brief van Oranje fonds inzake voorschot; Men wil het voorschot pas overmaken als ze
een activiteitenplan van de Jeu de Boules hebben ontvangen. Piet Selen zal contact
opnemen met het Oranjefonds.
Reactie van de gemeente ontvangen op de blauwdruk. Hier wordt in de volgende
vergadering op teruggekomen.
Brief verzonden aan het bestuur KBO Kronenberg en Evertsoord inzake afwijzing
deelname van dorpsraadlid aan het dagelijks bestuur.
Glasvezel; er is door een actie/werkgroep gevraagd of de dorpsraad ondersteuning
wil bieden bij de lobby voor glasvezel in het buitengebied. Er wordt informatie hierover op de site gezet evenals het enquête formulier. Dit formulier kan ingevuld en ingeleverd worden bij de vermelde personen.
Uitbreiding Montair Process Technology B.V. ; De buurt heeft bezwaar gemaakt tegen de toekomstige uitbreiding. Deze informatie neemt de dorpsraad voor kennisgeving aan. De dorpsraad wil graag op de hoogte gehouden worden van de verdere
ontwikkelingen.
Oproep nominaties Ereprijs Bronzen Wijsneus; er wordt besloten dit op de website te
vermelden zodat personen aangedragen kunnen worden.

3. Notulen vergadering en actielijst 12 juni 2013 (zie bijlagen)
Notulen;
De notulen worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 1; er wordt gevraagd hoe de status is van de overlast door hondenpoep. Er
wordt besloten om dit nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen bij hondenbezitters via de website en het Klökske.
De rondleiding bij de meldkamer door Lars Hoebers werd als zeer interessant bevonden. Lars en zijn collega’s zullen nog eens extra bedankt worden voor de mooie rondleiding.
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Pagina 2; Actielijst; Punt 1; Jan Philipsen geeft aan dat een bordje van een van de banken van de Ommetjes is gestolen. Deze diefstal wordt vermeld op de website. Rick
Thijssen zal een tekst toevoegen in overleg met Jan.
Ingelast agendapunt; Er is overleg geweest. Het is nu zaak om potentiële kandidaten te
bereiken voor het bouwen in eigen beheer. Mark van Lier zal zich hiervoor inzetten en
proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken om dit kenbaar te maken.

Actielijst;
Kunstbanken; Jan Philipsen geeft aan dat de kunstbanken geplaatst kunnen worden op
de twee beoogde locaties. De bomen worden echter niet door de gemeente vervoerd.
Er wordt gevraagd of Hay Sijbers mogelijkheden heeft voor het vervoer. Hij gaat proberen of de stammen niet te zwaar zijn. Hij zal het tijdstip van eventueel vervoer doorgeven aan de dorpsraad.

4. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan
Er wordt gevraagd of er foto’s gemaakt zijn. Deze staan blijkbaar al op de site.
Na de vakantie wordt met de werkgroep overlegd hoe de opening er uit zal zien. Misschien wordt morgen de bestrating bij de Jeu de Boules gemaakt.

5. Greenteam
Jan Philipsen; Er is hard gewerkt de laatste tijd. Bij de fontein is flink schoongemaakt.
Er is een voorstel gedaan voor de beplanting. Dit plan wordt aan de aanwezigen voorgelegd. Met Hans Henzen (IBOR) wordt dit nog definitief bepaald. Eind augustus vind
dit overleg plaats. Medewerkers van de gemeente zijn een keer onaangekondigd komen kijken naar de gedane werkzaamheden en zijn erg positief. Het weekblad Hallo
heeft een foto gemaakt tijdens de werkzaamheden en e.e.a. opgeschreven. Dus
hoogstwaarschijnlijk komt er een publicatie.

6. Verkeershesjes
Ger Janssen zou bij de dorpsraad van Swolgen informatie hierover inwinnen. Antwoord
heeft de dorpsraad nog niet ontvangen. Er is op dit moment dus nog geen concrete informatie. Piet Selen zal Matt Huys (Hemelrit) op de hoogte houden.

7. Dorpsvernieuwingprijs 2013
Er is een mail hierover binnengekomen. Er zijn op 21 september in Kootwijkerbroek 10
minuten beschikbaar voor Kronenberg om zich te presenteren. Het is een mooie manier
om Kronenberg op de kaart te zetten. Het is wenselijk om in augustus een keer met de
betrokkenen bij elkaar te komen over een plan van aanpak. Ook om te bekijken wie er
deze dag meegaan. Ook de gemeente zal benaderd worden met de vraag wat zij willen
of kunnen doen. Er zal nog nadere informatie komen vanuit Kootwijkerbroek.

8. Groen Dichterbij Icoonproject 2014 (Prijsvraag Oranjefonds)
Er wordt besloten om hier niet aan deel te nemen.

9. Rondvraag
N.v.t.
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10. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst een sluit de vergadering om
21.15 uur.
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