Dorpsraadvergadering 11 november 2015
Aanwezig:
Voorzitter:
Notulist:

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

Piet opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd: Glasvezel Peelstraat.

2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen: geen
Ingekomen:
Uitnodiging onthulling “Kamiël van de Piël”
Notulen Stuurgroep Sportdorp Sevenum e.o.
Uitnodiging en bijlagen ALV, VKKL, Meijel d.d. 4 november
Notulen bijeenkomst accommodatiebeleid Hegelsom 19-10
Uitnodiging klankbordgroep Toekomstvisie Park de Peelbergen
Aanvraag SLK, SV Kronenberg
Programma PlattelandsParlement 2016
Informatie Huis van de Zorg
Uitnodiging Natuurwerkdag Groengroep
Uitnodiging Sportdorp Sevenum e.o. Themabijeenkomst 25-11
Informatie HACCP cursus, Synthese
Gemeente, reactie op DOP-III
Verzonden:

3.

Notulen vergadering 14 oktober 2015
Tekstueel:
Punt 6, 1e zin: Loek Severens = Louk Severens.
Punt 8, herziene tekst.
Op 1 juli is er overleg geweest tussen de school en de dorpsraad m.b.t. onderhoud en
beheer van het plein. Hierbij heeft de school aangegeven weliswaar het onderhoud van
de speeltoestellen en vervangen van lampen voor haar rekening te nemen.
Omdat ons plein openbaar is ligt de situatie hier anders. Vaak worden ‟s avonds en in
de weekenden spullen vernield. School geeft aan dat zij in de toekomst een beroep
kan doen op de dorpsraad om kosten te delen indien spullen ‟s avonds en in het
weekend vernield worden.
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Een aantal leden van de dorpsraad heeft hier problemen mee omdat zij in de planfase
van het project duidelijk hebben aangeven het onwenselijk te vinden dat de dorpsraad
eigenaar wordt van de speeltoestellen. Als zodanig kan zij dus ook geen risico dragen
voor kosten ontstaan uit vernielingen.
Op 20 oktober is een bespreking gepland over het beheer en de verantwoordelijkheden
t.a.v. het dorpsplein / schoolplein. Frank en Ger gaan hier naar toe om duidelijkheid te
krijgen m.b.t. deze aangelegenheid.
Punt 10, 2e zin: ampele vervangen door uitvoerige.
Naar aanleiding van:
Punt 10: De secretaris zal Peter Huijs informeren m.b.t. het ontvangen antwoord van
de gemeente.
4.

Afscheid Frank
Er wordt afscheid genomen van Frank die sinds februari 2011 lid is geweest van de
dorpsraad. Zijn adviezen zullen ter harte worden genomen en zijn kennis en kunde zal
zeker worden gemist.

5.

Actielijst DOP-III
Alle dorpsraadleden hebben hun voorkeurslijst ingeleverd en dit zal, tezamen met de
stemmen verzameld op de presentatieavond, leiden tot een concept actielijst die in de
volgende vergadering (9 december) zal worden afgerond. Hierna kunnen we aan de
slag.

6.

Kern met Pit
Dit project loopt, op dit moment geen nieuws.

7.

Huisvesting jongeren
Volgens Piet kunnen we op korte termijn actie verwachten van de gemeente. Hopelijk
volgende vergadering meer nieuws.

8.

Nieuws van het greenteam
Jan geeft aan dat een heggenschaar is aangeschaft en die wordt binnenkort
uitgeprobeerd. Op 3 december zal Jan een rondje Kronenberg lopen met de nieuwe
contactpersoon van de gemeente Monique Peeters zodat er afspraken gemaakt
kunnen worden voor 2016.

9.

Inrichting speelplaats / dorpsplein
Erik zal met de school de afspraken vastleggen m.b.t. onderhoud en beheer. Volgende
keer proberen we dit af te ronden.
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10.

11.

Glasvezel Peelstraat
In het Klökske van 11 november staat een ingezonden brief van Ger Pubben met de
vraag waarom bij de aanleg van glasvezel voor het nieuwe hippisch centrum de
bewoners van de Peelstraat niet zijn aangesloten.
Ger zal de gemeente vragen naar hun standpunt in deze.
Rondvraag
Jan: Bij de heropening van De Kleine Chef heeft Jan namens de DR een bloemetje
aangeboden. Hiervoor moeten we een keer een werkafspraak opstellen en ook eens
kijken naar „informatie voor nieuwe inwoners‟.
Op zondag 3 januari zal de DR weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie organiseren,
opzet als vorige jaren. Ger en Mark pakken dit weer op.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 23.00 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 9 december en
zal dan worden voorgezeten door Jan.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 9 december 2015.
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