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Dorpsraadvergadering 11 december 2013 

 
Aanwezig: Piet Kurvers, Piet Selen, Rick Thijssen, Frank Schuurmans, Erik Bovee, Ger 

Janssen 

Afwezig: Jan Philipsen, Lilian Appeldoorn, Mark van Lier 

 

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
- Concept huurovereenkomst verkeershesjes (Piet Selen namens Torrekoel) 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen; 

- Gemeente, Nieuwjaarspluim (agendapunt 6) 

- Gemeente, uitnodiging raadsvergadering 17-12 

- Gemeente, info verwijderen hagen, ter kennisgeving 

- Gemeente, akkoord financiering verkeershesjes uit prioriteitsgelden 

- Gemeente, notulen overleg 13 nov. (agendapunt 4) 

- Gemeente, antwoorden op vragen overleg 13 nov. (agendapunt 4) 

- Gemeente, uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2014. Hier 

gaat Piet Selen naar toe. 

- VKKL, deelname pilot kleinschalig vervoer. Hier is de stichting welzijn 

Kronenberg/Evertsoord en het Overlegplatform Evertsoord al mee be-

zig.  

- VKKL, factuur (naar Erik) / folder (naar Frank) 

- Rabo, communicatie leden en lokale communities, ter kennisgeving 

- Samen Bouwen, wonen in eigen dorp, ter kennisgeving 

- Diverse brochures m.b.t. leefbaarheid (naar Frank) 
 

3. Notulen dorpsraadvergadering en actielijst 9 oktober 2013 
Notulen; 

Pagina 2, agendapunt 6, 5e zin: de Wilg moet zijn den Bunder. 

Pagina 2, agendapunt 6, 6e zin: vervalt geheel. 

Pagina 3, agendapunt 11: wijzigen in “(Torrekoel / Dorpsraad / Stichting Welzijn 

Kronenberg / Evertsoord)” 

Pagina 3, agendapunt 12, 1e zin: wijzigen in “…men wil een vaste nieuwswaarde 

hebben van elk kerkdorp in de Horster samenleving”. 

Pagina 3, agendapunt 12: verwijderen “Frank Schuurmans etc.”. 

 

De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd. 
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Actielijst; 

Afgehandeld:  

- budget voor aanschaf veiligheidshesjes Torrekoel vrijgeven (Ja) 

- Nagaan of hesjes uit prioriteitsgelden betaald mogen worden (Ja) 

 

4. Evaluatie Overleg met Gemeente 

Alle aanwezigen waren het er over eens dat het een nuttig en goed overleg 

was met goede interactie met de aanwezigen op de diverse agendapunten. 

Helaas zijn de notulen en de antwoorden op openstaande vragen te laat bin-

nengekomen om hier in deze vergadering inhoudelijk op in te kunnen gaan. Af-

gesproken wordt dat iedereen deze stukken thuis bekijkt op onvolkomenheden 

en dit binnen 1 week meldt bij de secretaris. Indien er punten zijn die terugge-

koppeld moeten worden met het College dan zal dit gebeuren en kunnen de 

notulen niet op de site worden geplaatst. Indien volledig worden de notulen 

geplaatst. Opmerking: Omdat de notulen voor beide partijen gelden (College 

en Dorpsraad) zou het op zijn plaats zijn dat de Dorpsraad deze ook eerst als 

concept krijgt aangeboden (zoals bij het College wordt gedaan) waarna de 

door beide partijen goedgekeurde notulen kunnen worden verspreid. 

 

5. Inrichting schoolplein 
De basisschool is van plan een speeltoestel te plaatsen op het schoolplein / 

dorpsplein. Hier is echter overleg voor nodig tussen school en dorpsraad omdat 

het niet alleen de functie heeft van schoolplein maar tevens als dorpsplein. 

Hierdoor kan de plaats van een toestel de functie dorsplein belemmeren. Afge-

sproken wordt een email te versturen naar de directie van de school met het 

verzoek tot overleg alvorens onomkeerbare besluiten te nemen. 

 

6. Nieuwjaarspluim Gemeente 
De burgemeester heeft gevraagd om als dorpsraad een voordracht te doen 

voor het toekennen van „de Pluim‟ aan een inwoner van Kronenberg die zich 

het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap Kro-

nenberg. Na ampel beraad wordt Paul Janssen voorgedragen vanwege zijn in-

zet voor KJEM, SV-Jeugd en Jeugdgebouw. Piet Selen zal tijdens de nieuwjaars-

receptie op 1 januari 2014 de Pluim in ontvangst nemen. Deze zal dan op 5 ja-

nuari, tijdens onze eigen nieuwjaarsreceptie, worden uitgereikt aan Paul. 

 

7. NLDoet 

Het Oranjefonds stelt, zoals elk jaar, weer geld beschikbaar voor goede, 

lokale activiteiten die op 21/22 maart 2014 uitgevoerd moeten worden. 

Het Greenteam gaat samen met de Wilg een project aanvragen voor 

verfraaiing van deze buurt.  
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8. Beslissing SLK aanvragen 
Dit jaar zijn 7 aanvragen voor een bijdrage uit het SLK fonds binnengekomen. 

Hiervan is een aanvraag overgenomen en gefinancierd door de dorpsraad 

(verkeershesjes) en de overige 6 aanvragen zijn door de jury beoordeeld op ba-

sis van de SLK voorwaarden. Uitslag: 4 aanvragen (totale bijdrage Euro 4.200) 

zijn goedgekeurd en 2 zijn niet gehonoreerd. De Dorpsraad heeft besloten het 

totale bedrag toe te kennen ook al is dit ruim boven het jaarlijkse bedrag (Euro 

3.000) zoals vermeld in de SLK voorwaarden. De gelukkigen worden uitgenodigd 

om de cheques in ontvangst te komen nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 

5 januari 2014 in de Torrekoel. 

 

9. Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 2014 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2014 is in opzet gelijk aan die van 2013. 

Afgesproken wordt dat er een advertentie in het Klökske wordt geplaatst en dat 

alle vrijwilligers een uitnodiging krijgen via de mail. Uiteraard is iedere inwoner 

van Kronenberg welkom op deze informele receptie. 

 

10. Bouwen en Wonen 
Mark en Rick zijn bezig om op de website van de dorpsraad enkel pagina‟s toe 

te voegen m.b.t. dit thema. Verder geen nieuws i.v.m. afwezigheid Mark.  

 

11. Bordjes “dorpsvernieuwingprijs 2013” bij inkomborden 
Op voorstel van Piet Selen wordt na overleg besloten 3 borden te laten maken 

bij AGMI in Tegelen met het opschrift “finalist dorpsvernieuwingprijs 2013”. Deze 

worden gemonteerd onder de inkomborden  op de Peelstraat, De Hees en de 

Americaanseweg. De kosten van de borden, incl. bevestigingsmateriaal, wor-

den door de dorpsraad betaald. 

 

12. Activiteitenplan 2014 
Besloten wordt dat Piet Selen, Erik en Ger een werkgroep vormen ter voorberei-

ding op een opfrissing van het DOP. 1e actie in januari 2014. 

 

13. Nieuws van het Greenteam 
Vele handen maken licht werk, zo ook het planten van alle nieuwe aanplant in 

de kern. Er waren zelfs zoveel handen dat er op de geplande zaterdagen geen 

of slechts een beetje werk meer over was. Hulde aan het Greenteam en de in-

woners die hebben meegeholpen. Deze laatste activiteit van het jaar was de 

slagroom op een heel lekkere taart. De kern ziet er door al het werk van het 

Greenteam uitstekend uit. Commentaar gemeente “Ook wij zijn heel tevreden 

over het verloop van de samenwerking en het proces dat we zijn ingegaan 

vanaf de herinrichting van een gedeelte van de Peelstraat. Als het nu nog al-

lemaal aan het groeien gaat zal, naar mijn mening, de uitstraling van de dorps-

kern zeer sterk zijn toegenomen. Hans Henzen, Horst aan de Maas”. 
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14. Concept huurovereenkomst verkeershesjes 

Piet Selen vraagt om opmerkingen / goedkeur van de huurovereenkomst 

van de verkeershesjes, aangeschaft door de dorpsraad en in beheer bij 

de Torrekoel. In hoofdzaak komt het er op neer dat Kronenbergse vereni-

gingen en organisaties (behoudens een borg) de hesjes gratis kunnen le-

nen en anderen tegen vergoeding van 1 Euro per hesje. De dorpsraad 

stemt in met het concept zodat hier vanaf nu mee gewerkt kan gaan 

worden. 

 

15. Rondvraag 

Piet Selen: Er is een verzoek binnengekomen van de Parochiefederatie 

om een gesprek inzake behoud en toekomstig gebruik van 

de Kerk in Kronenberg. Piet zal Ger Pubben laten weten dat 

wij dit gesprek graag willen aangaan in 2014. 

Frank: Met de SV Kronenberg is afgesproken dat hun bord, na op-

schilderen (SV) en glas inzetten (Hay Sijbers) zal worden te-

ruggeplaatst (werkgroep jeu de boules) op de oude plek. 

 

16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun 

komst c.q. inbreng en sluit de vergadering om exact 22.00 uur. 
 
 
 
 
 

 

 


