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Dorpsraadvergadering 11 maart 2015 
 

Aanwezig: Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans,  Rick Thijssen, Mark 
van Lier, Jan Philipsen 

Afwezig:  Lilian Appeldoorn (ziek) 
Notulist: Ger Janssen 
 
Erik Bovee opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen, waaronder 2 
bezoekers, van harte welkom.  

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

Zie agendapunt 10. 
 
Het roulatiesysteem van het voorzitterschap van de dorpsraadvergaderingen moet 
worden aangepast vanwege de langdurige afwezigheid van Lilian (vaste notulist). Ger 
zal het notuleren op zich nemen echter kan dit niet combineren met het voorzitterschap 
van de vergaderingen. De DR leden gaan akkoord met deze wijziging. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen: 

 Gemeente: raadsvergadering 17 maart 

 Gemeente: informatie werkwijze herbezinning accommodatiebeleid 

 Gemeente: verslag dorpsradenoverleg 9 feb. 2015 

 Gemeente: 1e nieuwsbrief Burger Advies Raad  

 Tuutetrek Hegelsom: opening Grensposten Hegelsom 5 april a.s. 

 Frans Houwen: informatie uitbreiding Montair 

 Hallo: verzoek om info DOP III 

 Hallo: verzoek om informatie m.b.t. Informatieavond Hippisch Centrum  

 Jan Philipsen: oproep meedoen aan Landelijkse Opschoningsdag 28 maart 

 Groengroep: info werkdag 14 maart 

 Gemeente: akkoord inzet prioriteitsgelden (5000 Euro) voor dorpsplein  

 Sportdorp Sevenum e.o.: info Nationale Sportweek 18-25 april 

 Gemeente: Nota van Uitgangspunten, bestemmingsplan Buitengebied 

 KBO: antwoord m.b.t. SLK. Uitgestelde aanschaf mat alsnog in 2015. 
 
Verzonden: 

 Fanfare: bericht van goedkeur SLK aanvraag 

 KBO: verzoek om inlichtingen m.b.t. SLK bijdrage 2013 (aanschaf koersbalmat) 

 Gemeente: verzoek tot inzet prioriteitsgelden t.b.v. Dorpsplein 
 

3. Notulen vergadering en actielijst 10 september 2014 
Tekstueel: 
Pag.1: laatste woord bestuursgroep = stuurgroep 
Pag.3: faciliteren = faciliteert of zorgt voor 
 
Naar aanleiding van: geen 
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4. Financieel jaarverslag 2014  
Erik geeft een korte toelichting op de jaarcijfers van 2014 die door de kascommissie 
(Frank en Ger) zijn gecontroleerd (geen op- of aanmerkingen). Het jaar 2014 is 
afgesloten met een beperkt positief saldo, met dank aan de inkomsten verworven door 
de activiteiten van het Greenteam. Het besteedbare budget voor 2015 loopt terug t.o.v. 
2014 door de afbouw van de subsidie van de gemeente (vermindering met ~€ 300).  
 
De begroting voor 2015 is toch sluitend dankzij inbreng Greenteam.  
 

5. DOP-III 
Op 24 maart worden de gespreksgroepen 65+ en 26-65 gehouden in de Torrekoel, 65+ 
's middags vanaf 14 uur, 26-65 's avonds vanaf 20 uur. Het gesprek met de jongeren 
(16-25) willen we houden in het KJEM gebouw onder begeleiding van Synthese en met 
medewerking van het KJEM bestuur. Op 12 maart is een voorbespreking gepland met 
een delegatie van het KJEM bestuur en Synthese. De datum voor het gesprek wordt 
dan ook bepaald en kan dan via de media worden verspreidt (denk hierbij ook aan de 
„moderne media zoals facebook). 
 
De hoofdstukken van het DOP-III rapport zijn in concept klaar maar moeten nog 
worden „geredigeerd‟ en aangevuld met de resultaten van de gespreksgroepen. 
Mogelijk aanvullen met nog uitstaande acties van de pilot “Gebiedsgericht werken”. 
 

6. Bouwen en Wonen 
De 3 over gebleven „kartrekkers van het 1e uur‟ zijn bezig met het laten maken van een 
tekening. De 4e kandidaat is jammer genoeg, met andere plannen, afgehaakt. Als het 
plan qua indeling definitief is dan wordt er concrete informatie (o.a. bouwbord) verstrekt 
aan derden. Mogelijk dat het bouwen begint met een 1e blok van 2 woningen en dat de 
bouw van het 2e blok moet wachten op een 4e kandidaat. Het bestemmingsplan van 
het grote grasveld wordt in zijn geheel gewijzigd. Kavels kunnen nog naar wens en 
behoefte worden ingedeeld / bepaald. Begin bouw 1e blok naar verwachting eind 2015. 
De beschikbare plekken zijn ook geschikt voor ouderen woningen. 
 

7. Inrichting speelplaats / dorpsplein  
Na het wegvallen van Lilian (ziek) uit de werkgroep zullen Mark en Frank het contact 
onderhouden vanuit de dorpsraad. Financieel zijn er nog een aantal vraagstukken op 
te lossen en dit wordt m.n. door Erik opgepakt. Omdat de toegekende bijdrage van het 
Maashorstfonds waarschijnlijk belast gaat worden wordt gekeken naar de SBBI status 
(vrijstelling van schenkingsbelasting) voor schenkingen aan de dorpsraad. Eventueel 
wordt de ANBI-status heroverwogen. De gemeente gaat akkoord met gebruik van 
prioriteitsgelden.  
 

8. Nieuws van het greenteam  
De lente staat voor de deur en het begint te kriebelen. Het Greenteam start binnenkort 
met haar werkzaamheden. Vooralsnog niet meer werkzaamheden dan welke gedaan 
zijn in 2014. Of er uitbreiding komt moet nog met de gemeente worden overlegd. Jan 
en Erik plannen een overleg met Hans Henzen over evt. nieuwe taken en de daarbij 
behorende aanvullende vergoeding. Verder heeft Jan voor het Greenteam materialen 
aangeschaft (schoffels). 
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9. Vooruitblik 2015 
Dit thema wordt opgepakt als het DOP-III is vastgesteld met de bijbehorende 
activiteitenlijst. 
 

10. Ingelaste agendapunten 
 
Wat mag er met het pad langs de beek in Steyvershorst richting Heuvelsestraat: 
Omdat dit pad veelvuldig gebruikt wordt is, door een buurtbewoner de vraag gesteld of 
dit verhard kan worden. Volgens Jan is het pad een veegpad en eigendom van het 
Waterschap en mag dit niet verhard worden. Jan heeft dit de vraagsteller al verteld.  
 
NL Doet, dorpsontbijt 20 maart: doelgroep 65+, inmiddels 65 aanmeldingen. Budget 
van NL Doet (€ 325) is iets te weinig. Het beperkte tekort wordt betaald  door de 
dorpsraad. Prima resultaat, misschien jaarlijks evenement van maken. Aanvang 9 uur, 
einde 11 uur. deelnemers Kompeniej sluiten hierbij aan.  
 
ANBI / SBBI: de dorpsraad heeft een paar jaar geleden de AMBI status aangevraagd 
echter heeft dit weer laten vervallen per begin 2014, wegens aanpassing regelgeving 
omtrent ANBI‟s. Voormalige ANBI‟s moeten nu informatie verstrekken aan de 
belastingdienst. Erik onderzoekt of het nuttig is om die status toch weer aan te vragen 
en mag hierin naar eigen inzicht verder handelen. 

 
11. Rondvraag 

 
Jan: De landelijke Opschoondag is op 28 maart en, in overleg met het Greenteam, is 
besloten om hiermee om 13 uur te starten. Het Greenteam heeft zelf 5 man en de 
KJEM doet dit jaar niet mee vanwege andere verplichtingen. Ger wordt gevraagd een 
artikel in het Klökske te plaatsen met een oproep voor vrijwilligers. Koffie en vlaai wordt 
gefaciliteerd door de gemeente en na afloop (ca. 15 uur) genuttigd in de Torrekoel. Jan 
zorgt voor aangepaste hulpmiddelen om het sjouwen te beperken. Aanmelding bij Jan 
Philipsen.  
 
Mark: Is er al duidelijkheid over de fietsenstalling bij de school. Piet geeft aan dat er 
een gesprek komt tussen het bestuur van het gemeenschapshuis en de werkgroep 
schoolplein / dorpsplein om e.e.a. nader te bespreken. 
 
Piet: Verzoek om allemaal de stukken m.b.t. „informatie werkwijze herbezinning 
accommodatiebeleid‟ door te lezen op relevantie voor Kronenberg. Daarna overleg wat 
we als dorpsraad hier mee (kunnen) gaan doen.  
 
Piet: Verspreiding DOP uitnodiging via Hallo bezorgers. Wie weet wie dit zijn? 
 
Bezoeker: Complimenteert de DR met de gang van zaken in deze vergadering. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 
om  21.00 uur 

 


