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Dorpsraadvergadering 11 mei 2016 
 

Aanwezig: Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Rick Thijssen 
Afwezig: Mark van Lier 
Gasten:  
Voorzitter: Piet Selen 
Notulist: Ger Janssen 
 
Piet opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
Voorafgaand aan de behandeling van de agendapunten wordt nog even stilgestaan bij het 
plotselinge, en veel te vroege, afscheid van onze zeer gewaardeerde dorpsraad collega Jan 
Philipsen. Zijn overlijden heeft ons verbijsterd achter gelaten en het besef dringt pas 
langzaam door dat we met Jan een ‘man van aanpakken’ gaan missen in ons midden. Wij 
zullen hem in gedachten houden en er voor zorgen dat m.n. ‘zijn trots’ het Greenteam haar 
goede werk voor Kronenberg kan blijven uitvoeren. Door de kern van ons dorp er goed en 
verzorgd uit te laten zien, eren wij Jan het meest. Tijdens de afscheidsdienst heeft Erik, 
namens de dorpsraad, op passende wijze een afscheidswoordje gehouden en ondervindt 
Jan zijn familie hiervan de nodige steun in deze moeilijke tijd. 

 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

 
Punt 13: Verzoek om een stimuleringsbijdrage ingediend door KBevents. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
 
Huub Vousten neemt, namens de dorpsraad, het Accommodatiebeleid op zich. Dit is 
teruggekoppeld naar SV, KJEM, Kerk en Torrekoel. Deze waren akkoord en Huub kan 
aan de slag. Op woensdag 18 mei is er een overleg gepland met de accommodatie 
beheerders met de doelstelling dat deze na gaan denken over de toekomst van hun 
accommodaties. De organisaties zullen zelf aan moeten geven hoe zij in de toekomst 
met hun accommodaties om willen gaan. Hierna vindt terugkoppeling plaats met de 
gemeente. 
 

3. Notulen vergadering 13 april 
De notulen worden, behoudens enige kleine tekstuele wijzigingen, goedgekeurd. 

 
4. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 

De families van de 6 oorlogsslachtoffers zijn benaderd en onze pogingen worden op 
prijs gesteld. Van enkele zijden wordt hulp aangeboden. Er is inmiddels een offerte 
ontvangen voor het opknapwerk dat deels zal gebeuren met vrijwilligers. 
 

5. Project “Wonen in Kronenberg” 
Er lopen inmiddels een paar trajecten die niet allemaal van elkaar op de hoogte zijn. Er 
wordt binnenkort een bijeenkomst gehouden voor alle geïnteresseerden om elkaar bij 
te praten over de diverse mogelijkheden en wensen. Met name de jongeren zijn goed 
en erg voortvarend bezig. Een datum volgt zsm. 
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6. Project “Energie in Kronenberg” 

Voor deze werkgroep zijn inmiddels 7 aanmeldingen binnen en een startbijeenkomst is 
gepland op 31 mei in de Torrekoel. Nog enkele malen het stukje uit de nieuwsbrief in 
het Klökske plaatsen om genoeg belangstellenden te krijgen. Denk ook aan Facebook. 
Leiding in handen van de dorpsraad en Geert Claassens. Praktijkvoorbeeld uit Leur. 
 

7. Project “Zorg in Kronenberg” 
Dit project is uitvoerig aan de orde gekomen in onze nieuwsbrief, even afwachten op 
verdere aanmeldingen.  
 

8. Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg” 
Zie 7. 

 
9. Service en gemaksdiensten  

Op dit moment is het even afwachten op de resultaten van het aanvullend onderzoek in 
deze zoals meegezonden met de extra nieuwsbrief.  
 

10. Communicatie 
Activiteitenkalender, meldingen via secretariaat van de DR. Plaatsing in het Klökske op 
de laatste woensdag van de maand. Evt. 2-3 maanden vooruitblik. 
 

11. Greenteam  
Door het overlijden van Jan Philipsen heeft het greenteam haar leider verloren. Erik 
heeft een gesprek gehad met Piet Kurvers over ‘hoe nu verder’. Men heeft op dit 
moment 6 leden en 3 mensen die hun eigen stukje bijhouden. Erik zorgt voor contact 
met gemeente o.a. over recente opknapbeurt De Beuk. Binnenkort overleg over 
materialenopslag, uitbreiding van het team, etc. De dorpsraad en de leden van het 
Greenteam zullen er alles aan doen dit project van Jan in ere te houden. 
 

12. Terugkoppeling en periodieke input DRO 
Melden aan DRO: 
- Op 31 mei zal de startbijeenkomst "EnergieKronenberg" plaatsvinden in de 

Torrekoel. 
- Begin mei is de Nieuwsbrief voorjaar 2016 bij alle Kronenbergse huishoudens 

bezorgd met daarin een vooruitblik op een 6-tal projecten die vanuit het DOP-III 
zullen worden opgestart mits er voldoende vrijwilligers zich aanmelden. Tevens 
wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden voor de dorpsraad. 

 
13. Aanvraag stimuleringsbijdrage KBevents 

De dorpsraad kan zich, ondanks de schriftelijke toelichting, geen goed beeld vormen 
van de bestedingsdoelen van KBevents en nodigt een afvaardiging uit om in de 
vergadering van juni hun aanvraag te komen toelichten. 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting 


