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Dorpsraadvergadering 12 juni 2013 
 
Aanwezig: Piet Kurvers, Piet Selen, Mark van Lier, Rick Thijssen, Jan Philipsen en Ger 
Janssen. 
 
Frank Schuurmans sluit later aan. 
 
Afgemeld: Lilian Appeldoorn, Erik Bovee 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 

Klacht hondenpoep: 
 
Voor het begin van de reguliere vergadering wordt gesproken met een aanwonende van de 
Meerweg over zijn ingestuurde klacht m.b.t. hondenpoep. Zoals bekend is het voornemen 
van de gemeente om een hondentoilet in te richten op de Kempkesstraat door aanwonenden 
aangevochten en om die redenen door de gemeente ingetrokken. De aanwezigen erkennen 
dat overlast m.b.t. hondenpoep een lastig probleem is dat niet zomaar opgelost kan worden 
door hondentoiletten, verbodsborden, etc. Het is namelijk een probleem dat wordt veroor-
zaakt door een gebrek aan fatsoen bij een beperkte groep hondenbezitters (de goeden niet 
te na gesproken) al dan niet in combinatie met een vorm van argeloosheid (men weet niet 
wat men anderen met hungedrag aandoet). Terwijl er genoeg hulpmiddelen (schepjes, plas-
tic zakjes, etc.) zijn om de hondenpoep op te ruimen is het voor een aantal hondenbezitters 
schijnbaar moeilijk om anderen dezelfde poepvrije stoep of berm te gunnen die men zichzelf 
wel gunt. Afgesproken wordt dat de dorpsraad dit thema weer eens onder de aandacht van 
onze inwoners gaat brengen en dat betrokkene zijn klacht ook bij de gemeente laat horen. 
Tevens wordt afgesproken dat de gemeente wordt gevraagd op meerdere punten poepzak-
jes aan te bieden om zodoende hondenbezitters het nog gemakkelijker te maken deze erger-
lijke vorm van overlast te beperken. Of uiteindelijk dit probleem helemaal opgelost kan wor-
den is nog maar de vraag maar we blijven ons best doen. 
 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Bouwen in eigen beheer (inbreng van Mark). 

 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen stukken: 
- Landschap HadM: Voortuinenwedstrijd (zie website) 
- Gemeente: Informatie mbt raadsbijeenkomst 25 juni (doorgestuurd naar DR-leden) 
- Speeltuinwerk Limburg: Nieuwsbrief mei en juni 
- Skanfonds: Info jaarverslag 2012 te vinden op haar website 
- Gemeente: Uitnodiging DDV en Bijeenkomst Burgerkracht 15 juni (Torrekoel) 
- Rob Janssen, Handel en Techniek: Verzoek & Informatie glasvezel (zie website) 
- Gemeente, Wim Konings: verzoek om afspraak inz. Jeu de Boulesbaan 
- Hallo: Verzoek om medewerking inz. Bezoek aan Kronenberg op 4 juli 
- Gemeente: Burendag (zie website) 
- Gemeente: informatie uitstel beantwoording brief inz. Blauwdruk 
- DRO: uitnodiging vergadering 10 juni 
- KBO: brief inz. deelname bestuur 
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Discussie over brief KBO: 
Naar aanleiding van het verzoek van de KBO Kronenberg en Evertsoord in oprichting (verder 
KBO) om een lid van de dorpsraad op te nemen in hun bestuur wordt door de aanwezige 
dorpsraadleden unaniem besloten dat het niet de bedoeling is om als dorpsraad actief te 
participeren in besturen van Kronenbergse verenigingen en/of organisaties. Op het verzoek 
wordt dan ook negatief geantwoord. De dorpsraad zal echter wel de oprichting van de KBO 
faciliteren in de vorm van een financiële ondersteuning omdat de dorpsraad de oprichting 
van een eigen KBO voor Kronenberg belangrijk acht voor de leefbaarheid. De secretaris zal 
schriftelijk reageren op de brief van de KBO met volgende inhoud: 

- afwijzing tot deelname in het bestuur 
- verzoek om een budget op te stellen zodat de dorpsraad haar bijdrage kan bepalen 
- wijzen op subsidiemogelijkheden van de gemeente na oprichting 
- bereidheid tot overleg indien nodig 
 

Verzonden stukken: 
- DRO: vraag m.b.t. verkeershesjes (zie agendapunt 11)  
 

Mededelingen: 
Piet Selen:  is benaderd door Lars Hoebers met de mededeling dat er op 17 juni a.s. om 19 

uur de mogelijkheid wordt geboden tot een rondleiding op het Hoofdbureau van 
Politie in Venlo. Gegadigden die hiermee naar toe willen wordt verzocht zich te 
melden bij Jan Philipsen die e.e.a. qua gezamenlijk vertrek etc. zal coördineren. 

 
Piet Selen: bij de bewerkte boomstammen gelegen bij de speeltuin in Den Bunder is on-

langs vuurtje gestookt. Het wordt tijd dat deze boomstammen daar weg gaan en 
naar hun definitieve plek verhuizen.  

 

3. Notulen vergadering en actielijst 10 april 2013 
Notulen: 
 
Punt 9:  Jan Philipsen geeft aan dat voor het greenteam ‘vuilknijpers’ en hesjes zijn 

aangeschaft. 
 
Actielijst: 
Punt 1: Jan Philipsen meldt dat er 3 bordjes met spreuken klaar zijn (met dank aan de 

fa. Montair) en dat deze binnenkort worden aangebracht op een 2-tal banken 
en op een van de bewerkte boomstammen. 

 
Ingelast agendapunt: 
Mark heeft in samenwerking mat Novaris een eerste opzet gemaakt voor ‘bouwen in eigen 
beheer ’geheten‘ Verkavelingsstudie CPO Project’ met een inventarisatie van mogelijkheden 
rondom de Torrekoel en daarbij een budget m.b.t. de stichtingskosten per type woning. 
 
De volgende stap in dit project is de publiciteit opzoeken om het voornemen kenbaar te ma-
ken en zodoende te komen tot een groep potentiële kandidaten om in dit gebied als samen-
werkende groep een eigen woning te gaan bouwen. Besloten wordt om hiervoor een dorps-
raad werkgroep ‘CPO Kronenberg’ op te richten met Mark als lid namens de dorpsraad. Rick 
wordt gevraagd voor Mark een e-mailadres aan te maken (CPO@dorpsraadkronenberg.nl).  

mailto:CPO@dorpsraadkronenberg.nl
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Zodra een aantal geïnteresseerden zich hebben gemeld zal een informatieavond worden 
gepland in de Torrekoel om tot concrete stappen te komen. De dorpsraad zal e.e.a. in het 
begin faciliteren m.b.t. kosten zaalhuur. 
 

4. Dorpsdagvoorziening DDV 
Op 15 juni wordt de DDV officieel geopend, de deelnemers en vrijwilligers zijn zeer posi-
tief en ‘het draait als een tierelier’. Vanaf vandaag zal de DDV geen vast agendapunt 
meer zijn op de agenda van de dorpsraadvergadering. Rick zal met Erik de financiële af-
wikkeling bekijken t.a.v. de door de dorpsraad gegeven ondersteuning. Mochten hier vra-
gen of opmerkingen over zijn dan horen we dit uiteraard graag. 

 
5. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan 

De werkgroep heeft het geheel nog eens kritisch bekeken en verdere besparingen weten 
te realiseren (o.a. door de inzet van enkele vrijwillige metselaars) zonder het uitvoerings-
concept geweld aan te doen. Dit betekent dat z.s.m. met de uitvoering kan worden be-
gonnen mits de dorpsraad garant staat voor het uiteindelijke tekort van ca. € 5.000 op de 
begroting. De aanwezige leden zijn er unaniem voor om dit extra bedrag ter beschikking 
te stellen.  
 
Planning: Met de uitvoering wordt op 17 juni gestart en naar verwachting zal e.e.a voor 
de bouwvak vakantie af zijn behalve het straatwerk. Dit betekend dat alle werkzaamhe-
den rond week 36 klaar zijn. 
 
Voor het informeren van de buurt (en overige belangstellenden) is een informatieavond 
gepland op woensdagavond 19 juni a.s. om 19 uur in de Torrekoel. 

 

6. Greenteam 
Het Greenteam loopt als een trein en er wordt veel en goed werk verzet. De hele groep is 
enthousiast en loopt over van dadendrang. Speerpunten op dit moment zijn de aanpak 
van de Torrestraat, het kerkpleintje en de omgeving van het fonteintje. Het team heeft 
een perfecte samenwerking met de gemeente en met diverse aanwonende, die soms 
heel enthousiast mee komen werken, de koffie verzorgen etc. Afgesproken is dat het 
team elke 2e dinsdagmiddag van de maand actief is en indien nodig ook de 4e dinsdag. 

 

7. Lokale KBO 
Is al besproken n.a.v. ingekomen brief.  

 

8. Dorpsvernieuwingprijs LVKK 
De jury is op kermisdinsdag van 15-17 uur in Kronenberg geweest en werd ontvangen 
door Piet Kurvers, Piet Selen, Haij Sijbers en Ger Janssen. Het bezoek werd als positief 
ervaren en de PowerPoint presentatie van Piet Selen was uitstekend verzorgd. Hiervoor 
dank. Een uitdraai van de PowerPoint werd aan de jury meegegeven en een kopie hier-
van ligt op het secretariaat als naslagwerk. Het is nu afwachten op de einduitslag van de 
jury die op zaterdag 21 september in Kootwijkerbroek zal worden bekend gemaakt.  

 

9. Voorstel vrijwilligersavond 
Na een uitvoerige discussie wordt besloten dat Mark en Ger gaan uitzoeken om hoeveel 
vrijwilligers het gaat (alle aan de dorpsraad gelieerde vrijwilligers) en op basis daarvan 
wordt in een volgende vergadering besloten wat we hier mogelijk voor kunnen doen om 
deze mensen te bedanken voor hun inzet voor de gemeenschap. 
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10. Jeugdactiviteiten Kronenberg  
Dit punt wordt in het najaar opnieuw geagendeerd vanwege drukke werkzaamheden van 
de hiermee belaste dorpsraadleden.  

 

11. Verkeershesjes 
Omdat de gemeente vanaf 1 januari a.s. geen verkeershesjes meer uitleent zal de dorpsraad 
onderzoeken of zij hierin een rol wil / kan gaan spelen. Navraag zal worden gedaan bij de 
dorpsraad Swolgen die in een eerder stadium heeft aangegeven dit voor haar dorp te willen 
gaan regelen. Als hun manier van werken een geschikte oplossing blijkt te kunnen bieden 
aan de Kronenbergse verenigingen en organisaties, die af en toe deze hesjes nodig hebben, 
dan kan de dorpsraad besluiten zelf deze hesjes aan te schaffen (evt. met prioriteitsgeld) en 
de uitleen te coördineren of uit te besteden. Mogelijk volgende vergadering meer nieuws. 
 

12. Rondvraag 
Frank: Op ons verzoek tot beantwoording van de brief inzake de Blauwdruk Kronen-

berg heeft Gertie Peters laten weten dat e.e.a. is aangehouden door het Colle-
ge. Frank wil graag weten waarom een antwoord is aangehouden en wanneer 
er nu een besluit kan worden verwacht. Ger zal dit bij Gertie navragen. 

Jan: Er is gras ingezaaid op het stuk gemeentegrond langs de Hees voor het fontein-
tje waar voorheen rozen hebben gestaan. Het is de bedoeling dat daar een van 
de bewerkte boomstammen naar toe verhuisd. Zijn vraag is ‘wie gaat dit doen’. 
Het greenteam wil best assisteren maar niet het voortouw nemen. Frank die in 
1e instantie samen met Lilian zou coördineren heeft aangegeven dit vanwege 
drukke werkzaamheden niet te kunnen doen. Afgesproken wordt dat Piet Selen 
de benodigde loader probeert te regelen en dat Mark de benodigde tegels zal 
regelen. Hierna is Jan bereid om te proberen enkele leden van het Greenteam 
hiervoor te mobiliseren. 

Jan: Het Greenteam heeft dringend een eigen kruiwagen nodig en Jan vraagt om 
akkoord om deze aan te schaffen. Het verzoek wordt unaniem ingewilligd. 

Jan: De noodpalen hebben al 3 maal hun nut bewezen. Waarvan akte. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.38 uur. 

 
 
 


