
Notulen dorpsraadvergadering 12 januari 2011 

 

Aanwezig: Erik, Piet S, Dianne, Jan, Mark, Piet K, Lars en Frank. 

Afwezig: Ger 

Piet Selen, voorzitter van deze avond opent de vergadering. 

Een welkom aan Lars Hoebers en Frank Schuurmans, die een keer mee willen vergaderen. 

  

Agenda: 

1. Vaststelling agenda; enkele punten worden toegevoegd 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken; 

• wonen horst krantje  

• datums overleg  

• kleine kernen krant  

• synthese cursusaanbod 2011  

3. Notulen en actielijst DR 8 december 2010; 

• de dorpsraad stelt bij de gemeente voor om een zoutbak bij de Torrekoel te plaatsen.  

• Structuur reglement voor de werkgroep blauwdruk maken de volgende vergadering.  

4. Terugblik nieuwjaarsreceptie; goed georganiseerd en gezellig. Er is een “draaiboek”gemaakt 
wat we de komende jaren erbij kunnen pakken.  Wij willen dit nu jaarlijks terug laten komen. De 

voorkeur gaat uit naar de eerste zondag van het jaar behalve de 1e januari. Dit moet dan wel in goed 
overleg en afstemming met de buurtverenigigingen. Op korte termijn dit oppakken. 

5. Overnamen taken van Ger bespreken/nieuwe voorzitter; Jan Philipsen gaat naar het DRO 
(Dorps Raden Overleg) op 8 februari, de rest van de taken worden de volgende vergadering 

besproken. 

6. Stand van zaken “ommetjes”/ subsidie aanvraag; de subsidieaanvraag is ingediend. De 

mondelinge toestemming van de eigenaar van de grond is binnen, onder voorbehoud dat het 
wandelpad niet breder wordt dan 1m. De plattegrond wordt nagestuurd als aanvulling van de 

subsidieaanvraag naar het IKL. 

7. Vragen lijst dorpsraden GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan); is ingevuld. 

Donderdag 13 januari is de eerste bijeenkomst. 19 januari is het spreekuur waar Erik Bovee en Dianne 
Spreeuwenberg heen gaan en de vragenlijst toelichten. 

8. Kronenberg veilig (Lars Hoebers); de insteek is om de veiligheid te vergroten, bv ambulance 

kan in het geval van nood niet direct de plek/weg vinden (bv in de bossen). Misschien is het goed om 

de straten die geen naambord hebben proberen te voorzien van een straatnaambord. In de bossen is 
dit niet mogelijk, een idee hiervoor is om gekleurde noodpalen te plaatsen met een nummer erop. 



Hierna kunnen de coördinaten van deze palen doorgegeven worden aan de meldkamer. We kunnen 

dit misschien samen met de brandweer doornemen. 

AED; dit opnieuw bij de mensen onder de aandacht brengen, tevens bij verenigingen en bedrijven. 

Om daarna een avond te organiseren waar bv iemand die hier al mee geholpen is uitgenodigd wordt 
om hier iets over te vertellen. 

9. Deelname landelijke opschoondag; de weg naar school en de wegen naar het dorp toe. 
Navragen of de jagersvereniging en de KJEM hier interesse in hebben. 

10. Een gezamenlijke collecte; er wordt aan gewerkt. Er wordt geïnventariseerd wie welke collecte 
doet. 

11. Plaatsen smiley; er is een vraag gesteld in het DRO waar we in Kronenberg eventueel een 

Smiley op kunnen laten ophangen. Als suggesties werden aangegeven, de Simonsstraat ter hoogte 

van BE-de Lier, De Hees ter hoogte van de kapsalon en de Meerweg binnen de bebouwde kom. Gertie 
Peeters doorgeven. 

12. Website; het werkt nu goed. 

13. Zoektocht wijze mannen; Ron Bosman wil een boek schrijven met verhalen uit alle dorpen van 
HadM. Hij vroeg of wij wijze mannen hiervoor weten. Wij geven 1 dame en 1 heer door. 

14. Gladheidsbestrijding; Pieter van Sundert heeft dit aangekaart en uitgezocht bij de gemeente. 

De vraag is of we de signalen die wij ontvangen van onze burgers bij de eerste DRO neerleggen.  

Pieter laten weten dat we het meenemen naar het DRO. 

15. Blauwdruk; vervolg bijeenkomst plannen, 26 januari met de werkgroep dan een concept maken 
en breder trekken.  Er wordt een concept reglement gemaakt 

16. Hondentoiletten; op de vraag of er hondentoiletten in Kronenberg moeten komen reageren we 
terug dat dat zinvol is. In een later stadium met samen de inwoners kijken waar goede locaties zijn. 

Wij nodigen Loek Logister (gemeente) hiervoor uit 

17. Bieb; oproep doen, bijeenkomst organiseren voor mensen die interesse hebben om een woning 

te bouwen in Kronenberg. 

18. Logo; het logo met de schaduw wordt ons nieuwe logo. Doorgeven aan het Klökske. 

19. DOP; wij hebben het DOP al geactualiseerd en vragen aan de gemeente of we prioriteits gelden 

mogen gebruiken voor de actualisering van de blauwdruk. Dit is gerelateerd aan het DOP. 

20. Rondvraag; 

• Tussentijdse mailen. Evt verzamelen en allemaal meenemen naar de vergadering.  

• Financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door Lars en Frank (kascommisie)  

• BMV eind januari wordt beslist wie de aannemer wordt.  

• Wonen Horst adres laten veranderen.  

21. Sluiting; om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


