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Dorpsraadvergadering  12 December 2012 
 
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Frank 
Schuurmans, Mark van Lier 
 
Piet Kurvers (voorzitter) opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom, 
in het bijzonder de heer Wim Deckers. Hij is aanwezig om, voorafgaand aan de agenda, on-
der andere over het beleid gemeente betreffende intensieve veehouderij te spreken. 
Wim heeft in een halfuur het een en ander toegelicht over de intensieve veehouderij binnen 
onze oude en nieuwe gemeente. Hij stelde o.a. aan de orde de uitbreiding van een IV-bedrijf 
ten noordwesten van Kronenberg en de nieuwe gemeentelijke structuurvisie en de beleidsin-
tenties intensieve veehouderij. 
Piet Kurvers, onderzoekt de stand van zaken en zal afhankelijk van de bevindingen een re-
actie richting gemeente sturen.  
 
 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Mededelingen en ingekomen stukken wordt agendapunt 2. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken    
Erik Bovee; ingekomen stukken o.a. een buslijn door Kronenberg. Toekenning bijdrage 
Oranjefonds voor Jeu de Boulesbaan  
 

2. Notulen Dorpsraadvergadering 12 september 2012. 
Notulen worden goedgekeurd met dank aan samensteller 
 

3. Renovatie Peelstraat (zie bijlagen) 
Frank Schuurmans; Na gesprekken met medewerkers IBOR van de gemeente is er nu 
een definitief en haalbaar plan. Het plan voldoet aan het kwaliteitsbeeld zoals vastge-
legd in de blauwdruk Derde week januari 2013 wordt met de uitvoering gestart. Er is 
gekozen voor een gebakken klinker.Wel dient er door Kronenberg de groenstrook te 
worden aangelegd/onderhouden.Dit zal door het Greenteam en samenwerking met de 
aanwonenden worden opgepakt het project zal voor een financiele bijdrage worden 
aangemeld bij het Oranjefonds 
De bewoners aan de Peelstraat zullen door de gemeente worden uitgenodigd voor een 
inloopavond waar ze geïnformeerd worden over de aankomende werkzaamheden en 
veranderingen in hun straat.  
 

4. Dorpsdagvoorziening 
Piet Selen; hiertoe zal een stichting worden opgericht, een naam wordt nog gezocht. 
Misschien is de naam “Kronenberg voor elkaar” iets. 
Er is overeenstemming met de gemeente voor een met budget, voorlopig kan worden 
uitgegaan voor bekostiging van een beroepskracht voor een halfjaar en dit als pilot in 
de gemeente. 

 
5. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan 

Gezien de goed verlopen fondswerving kan met de uitvoering worden gestart. Frank en 
de werkgroep blauwdruk gaan een en ander nu uitwerken.  
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6. Greenteam 
Binnenkort is er een gesprek met IBOR, gemeente, over mogelijkheden en onmogelijk-
heden van uitvoering groenonderhoud in eigen beheer. Binnen de hieruit volgende ka-
ders zal e.e.a. nader worden uitgewerkt en met de leden van het greenteam worden 
besproken.  
De inwoners van de Wilg willen zelf aan de slag, zal wel via DR moeten lopen. Vanuit 
gemeente zou hiervoor geen budget zijn maar Mart Thijssen (ook gemeente) heeft toe-
gezegd zich hiervoor in te zetten.  
Er wordt gevraagd hoe het zit met de aansprakelijkheid t.o.v. gesteld voor vrijwilligers 
maar ook voor schade aan derden. 
 

7. Lokale KBO 
Jan Philipsen; Er is een vragenlijst opgesteld met een begeleidende brief voor inwoners 
van Kronenberg in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Deze is opgehaald afgelopen week 
(17/22 december) en wordt 2 januari 2013 besproken in de werkgroep. 
 

8. Nieuwjaarsbijeenkomst 
Een werkgroep, Mark van Lier, Dianne Spreeuwenberg en Rick Thijssen zullen deze op 
13 januari 2013 van 11.00 tot 13.00 uur te houden bijeenkomst voorbereiden. Alle in 
werkgroepen actieve vrijwilligers zullen worden uitgenodig. Er wordt uitgegaan van een 
beperkt budget, met B.V. koffie en vlaai. De cheques van de SLK zullen worden uitge-
reikt. De voorzitter zal de vrijwilligers bedanken en een korte terugblik geven over het 
nu bijna afgelopen jaar.   
 

9. Toekenning bijdrage SLK-fonds 
De DR besluit de door de jury voorgedragen aanvragen voor het SLK te accorderen. 
 

10. Samenwerking met stichting Speelvoorzieningen 
Erik en Piet hebben gesproken met vertegenwoordigers van de stichting. 
Er is gesproken over samenwerken op het gebeid van groen onderhoud en SLK  
(zie ook punt 9) 

 
11. Rondvraag 

Erik; klankbord zelfredzaamheid en wijkgericht werken. 
Deelnemers burgerhulpverlening ( AED) uitnodigen Nieuwjaars borrel. 
Frank; betere e-mail communicatie (laatste keer besproken) 
Piet; Bloedprikken, gebiedsgerichtwerken, trombose prikken, door bestuur Torrekoel zal 
een brief worden verzonden, de DR zal deze ook ondertekenen. 
. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.43 uur 

 
 
 
 
 
 


