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Dorpsraadvergadering 11 februari 2015 

 
Aanwezig: Piet Selen, Lilian Appeldoorn, Frank Schuurmans, Jan Philipsen, Rick 

Thijssen en Ger Janssen 

Afgemeld: Erik Bovee en Mark van Lier 

  

Deze vergadering wordt voorgezeten door Jan Philipsen. Jan Philipsen opent de 

vergadering om  19.50 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
DRO Sportzone Horst. Dit wordt agendapunt 13. 

 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 

Ingekomen; 
 Informatie dat de vergaderstukken op de website zijn geplaatst van de 

openbare bijeenkomsten van de commissies Samenleving en Ruimte in 

januari en reguliere raadsvergadering in februari. Deze bijeenkomsten worden 

gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas.  

 Werkdag op 7 februari van de groengroep 

 Informatie Sportdorp Sevenum. Onderwerp: Nationale Sportweek 18 april t/m 

25 april 2015. 

 Landelijke opschoondag 

 DRO stukken 

 Verzoek van Gertie om een keer de vergadering bij te wonen i.v.m. DOP III. Dit 

is op dit moment wat te vroeg. Zij wordt later een keer uitgenodigd. 

 

Mededelingen; 
Sportdorp Sevenum en omstreken. Er is vorige week een overleg geweest 

waarbij SV Kronenberg, KBO, Dorpsraad en Torrekoel vertegenwoordigd waren. 

Hier zijn de zorgen uitgesproken of het initiatief niet te zeer op Sevenum gespitst 

is. Dit hebben ze deels kunnen weerleggen, dus Kronenberg gaat toch 

meedoen. De initiatiefnemers zoeken nog Kronenbergse inwoners voor in de 

stuursgroep.  

 

3. Notulen vergadering 14 januari 2015 
Notulen;   

Pagina 1; Ingekomen; 26.11.2015 Dit moet zijn 26.11.2014. 

Pagina 2; eerste alinea;  Evertsoord moet verwijderd worden. Gratis kop koffie 

moet worden vervangen door; een ontbijt.  

Pagina 2;  nr. 7 Bouwen en wonen;  bord moet wel ondersteunt worden; dit 

moet worden; bord moet wel ondersteund worden. 

Pagina 4; nr. 9 Greenteam; Het betreft Lindes zijn die geen troep geven; Het 

woord ‘zijn’ komt te vervallen.  
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De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd. 

  

Naar aanleiding van; 
Betreft NL doet; Het is de bedoeling om op vrijdag 20 maart van 9.00 tot 11.00 

uur een ontbijt aan te bieden. Komende vrijdag wordt dit bekendgemaakt bij 

de Kompeniej omdat zij tot de doelgroep behoren. Volgende week komt een 

redactioneel stuk in het Klökske met informatie dat inwoners zich aan kunnen 

melden.  

Punt 7; Bouwen en wonen; Van de gemeente uit is toegezegd dat de 

onderzoeken toegestuurd zouden worden Ger Janssen gaat dit navragen.  

Punt 10; Equestrian Centre de Peelbergen; Ook hier is beloofd door de 

gemeente dat antwoord op sommige vragen zou worden gegeven. Ook hier 

zal Ger Janssen navraag naar doen.   

Punt 11;  Rondvraag;  De tekst voor het VKKL krantje is klaar. Ger en Piet hebben 

een verhaal in elkaar gezet over Kronenberg.  

 

4. Financieel jaarverslag 2014  
Dit agendapunt wordt de volgende vergadering behandeld in verband met de 

afwezigheid van Erik Bovee. Wel zullen 2 personen aangewezen moeten 

worden voor de kascontrole. Frank Schuurmans en Ger Janssen bieden zich 

aan.  

 

5. Overleg met college  
Dit zal alleen georganiseerd worden als we inhoudelijk wat te melden hebben. 

Er wordt geopperd dit tegelijk met de presentatie van de DOP III te doen. Gertie 

heeft aangegeven dat wel ruim van tevoren een datum gecommuniceerd 

moet worden zodat college beschikbaar is.  

 

6. Presentatie DOP III / overige acties 
Piet Selen; De uitkomsten zijn rond gemaild naar de overige dorpsraadleden. Er 

is een vergelijk gemaakt met de uitkomst van de vorige DOP enquête. Er is geen 

echte afwijking in de antwoorden met die uit 2008 geconstateerd. Er is voor 

gekozen om 3 bijeenkomsten voor 3 leeftijdscategorieën te gaan houden. 

Uiteindelijk komt er een totaalrapport welke wordt aangeboden aan de 

gemeente tijdens een afsluitende openbare bijeenkomst in de Torrekoel.  

 

7. Bouwen en wonen 
In verband met de afwezigheid van Mark van Lier wordt dit de volgende 

vergadering besproken.  
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8. Inrichting speelplaats / school-dorpsplein  
Lilian Appeldoorn; De werkzaamheden liggen op dit moment nagenoeg stil 

door de slechte weersomstandigheden. Hopelijk kunnen deze aan het eind van 

de carnavalsvakantie hervat worden. Voor fase II is Jeroen Weijmans van 

Groenkompas ingeschakeld. Hij werkt veel voor Toverland en is zeer kundig in 

het maken van betonvormen en het speels inrichten van ruimtes. Hij heeft een 

opzet gemaakt. De tekening is aan alle dorpsraadleden gemaild. De tekening 

wordt nader uitgelegd.   

 

9. Greenteam  
Jan Philipsen; Zaterdag zijn er 3 bomen geplant aan de rand van het 

school/dorpsplein samen met de groengroep.  

 

21.18 uur; Frank Schuurmans verlaat de vergadering.  

 

10. Landelijke opschoondag (28 maart) 
Ger Janssen; Gemeente zorgt voor koffie en een stuk vlaai aansluitend aan de 

opruimwerkzaamheden. Kjem heeft dit al vaker opgepakt. Ger Janssen zal bij 

de Kjem navragen of zij interesse hebben om het dit jaar weer op te pakken.   

 

11. SLK 
Er is een aanvraag ingediend door de Fanfare. Deze aanvraag wordt 

gehonoreerd.  

 

12. Vooruitblik 2015 
Dit wordt meegenomen in de DOP III.  

 

13. Sportzone Horst. 
Jan Philipsen; Afgelopen maandag een DRO vergadering gehad met o.a. 

sportzone Horst op de agenda. Samenwerken en verbinden is het motto. 

Accommodaties meer gezamenlijk gebruiken. Samenwerking met kerkdorpen, 

maar wel zoveel mogelijk de eigen identiteit blijven behouden. Het is niet de 

bedoeling om activiteiten weg te trekken uit de dorpen. Gemeente wil met alle 

dorpen in gesprek gaan over het accommodatiebeleid. Initiatief van de 

gemeente wordt eerst afgewacht.  

 

14. Rondvraag 
Lilian Appeldoorn geeft aan dat ze wil stoppen als dorpsraadlid. De vergadering 

van juli 2015 zal de laatste zijn die ze zal bijwonen/notuleren.  

Piet Selen; recepties carnaval vrijdag (Piet) en zondag (Lilian).  

Jan Philipsen; Vraag vanuit Gertie; een aantal mensen zijn bezig om het spel 

zonder grenzen te organiseren tussen de kerkdorpen van Horst aan de Maas.  

De organisatie vraagt om een eenmalige startbijdrage van 500 euro te leveren 

vanuit de prioriteitsgelden. De eerste editie vind plaats in Kronenberg.  
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De volgende editie vindt plaats in de woonplaats van het winnende team. 16 

Teams (de kerkdorpen) strijden tegen elkaar. Provincie draagt hier ook aan bij. 

De bijdrage vanuit de prioriteitsgelden is akkoord bevonden door de 

aanwezige dorpsraadleden.  

 

15. Sluiting 
Jan Philipsen  sluit de vergadering om   22.05  uur en dankt alle aanwezigen 

voor hun komst en inbreng. 

 

Erik Bovee zal de volgende vergadering voorzitten (financieel jaarverslag). 
 
 
 

 


