Dorpsraadvergadering 12 maart 2014
Aanwezig:

Piet Kurvers, Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Lilian Appeldoorn, Frank
Schuurmans, , Rick Thijssen

Afwezig:

Jan Philipsen, Mark van Lier

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Jeu de Boules baan.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen;
Persbericht LimburgLab
Toekomst openbaar vervoer kleine kernen; uitnodiging voor 24 februari in
Baexem
Nieuwsbrief PPH
Beleidsplan 2014 – 2018 dat is aangeboden aan wethouder Driessen. Dit
wordt een agendapunt voor de volgende vergadering; om mogelijk
inspraak te krijgen in de aanplant door de groengroep in Kronenberg.
Factuur van een SLK product inzake carnaval
Toekenning budget aanplant de Wilg door de gemeente
Melding dat er tegen de uitbreiding van Montair bezwaar aangetekend
is door omwonenden. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
Diverse reacties van wandelaars op het vervallen van het pad in het
Ommetje
Uitnodiging voor de opstart van de wensbus
Dankwoord groengroep inzake bomen planten
Officiële reactie op de blauwdruk van gemeente. Er is een leidraad voor
werkzaamheden in Kronenberg. Tevens worden enkele andere zaken
toegelicht.
Brief gemeente inzake toegestane activiteiten in Hippisch centrum. Dit
wordt via een bestemmingsprocedure aan de raad voorgelegd.
Piet Kurvers heeft een ondertekend contract van de groengroep met
daarin de nieuwe prijsafspraken. Dit document gaat naar het
secretariaat.

3. Notulen vergadering en actielijst 12 februari 2014
Notulen; Er zijn geen aanpassingen.
Naar aanleiding van de notulen;
Piet Selen; Of er contact is geweest met bezoekers van de keet. Dit is nog niet
gebeurd i.v.m. carnaval.
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4. Wensbus
Piet Selen; Op 28 februari jl. is de wensbus gaan rijden. Het is een mooi moment
geweest met veel vrijwilligers erbij (geschat wordt dat er ongeveer 50/60
personen aanwezig waren waaronder Patrick van de Broek, Loes Wijnhoven en
Birgit op de Laak). Er staan 12 chauffeurs op de lijst en 2 chauffeurs staan
reserve. Het begint qua ritten ook wat te lopen. Vandaag staat er een stuk in
het Klökske met verdere informatie omtrent de wensbus. Er komt binnenkort een
huis aan huis mailing om iedereen nog eens extra te informeren. Er worden wat
opstartkosten gemaakt door de stichting Welzijn. Deze stichting heeft hier geen
budget voor.
20.10 uur Jan Philipsen sluit aan.
Er wordt gevraagd of dit bekostigd mag worden vanuit de dorpsraad. Er wordt
geopperd ook het overlegplatform Evertsoord naar financiële mogelijkheden te
vragen. De dorpsraad wil dit bedrag wel maximaliseren. Het is de bedoeling dat
verdere kosten uit de inkomsten van de wensbus bekostigd worden. De
meerderheid van de leden is voor het besluit de opstartkosten voor de rekening
van de dorpsraad te nemen en het bedrag te maximeren op 250 euro.

5. Bouwen en wonen
Piet Kurvers licht toe; er is een bijeenkomst geweest met 8 potentiële bouwers.
Het concept CPO is uitgelegd, mede door een ervaringsdeskundige van CPO
projecten in omliggende dorpen. De aanwezigen hebben antwoord gekregen
op hun vragen. Bij voldoende interesse zal er een stichting opgericht worden
door de groep bouwers. Er zijn in eerste instantie 7 kavels beschikbaar.

6. Inrichting speelplaats / dorpsplein
Lilian Appeldoorn; Maandag 10 maart is de werkgroep weer bij elkaar geweest.
De enquête die door ouders, kinderen en team van de Kroevert is ingevuld, is
uitgewerkt. Op basis van die informatie kunnen ze verder. Er wordt informatie
ingewonnen bij de hovenier die de 2 Lindebomen heeft geplant over de
mogelijkheden rondom de boom. Het zou mooi zijn als er wat extra ruimte
vrijkomt van de grote perken onder de bomen. Nicolette Seuren (directeur
Kroevert) heeft al een offerte voor een avonturenpad aangevraagd. Er zullen
nog enkele offertes bij andere bedrijven worden aangevraagd. Tevens is de
hovenier gevraagd naar mogelijkheden van bodembedekkers onder de
bestaande boom op het schoolplein. Dit om onnodig onkruid wieden te
voorkomen. De hovenier raad het zelfs aan omdat dit de grond losser houdt.
Het kan echter zijn dat de bodembedekker het moeilijk krijgt in droge periodes.
Jan Philipsen stuurt een mail door naar Lilian met een voorstel van mogelijke
beplanting onder een boom.
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7. Ommetje Grootte Veld
Erik Bovee; Er is een gesprek geweest met de huidige grondeigenaar. Het pad
blijft niet gehandhaafd. Bij knopenlopen is de gewijzigde route inmiddels
doorgegeven. De aangepaste route komt op de knopenlopen wandelkaart. In
de praktijk zullen palen moeten worden verzet/aangepast. Het hekwerk van het
weggevallen pad staat bij Piet Selen. Op het bord zal de route aangepast
moeten worden. Jan Philipsen zal navragen wat de kosten van een nieuw bord
cq. aangepast bord zijn.

8. Nieuws van het greenteam
Jan Philipsen; Gisteren is het greenteam weer gestart met werkzaamheden. Het
is prettig werken in de nieuw aangeplante perken. Er komt steeds meer
commentaar vanuit het greenteam op het schoolplein. Dit vergt veel
onderhoud. De school en de dorpsraad zouden samen het onderhoud doen.
De leden van de dorpsraad willen graag helpen en gaan samen een keer
schoffelen rondom het school / dorpsplein. Lilian stuurt wat data rond. Er wordt
ook voorgesteld om de oudere schoolkinderen mee te laten helpen. Piet
Kurvers en Jan Philipsen zullen een afspraak hiervoor maken met de directeur
van school.
Project de Wilg is rond. Dit wordt met NL Doet op 22 maart aangeplant.
Aanwonenden zijn al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Zij zullen
in de toekomst het onderhoud gaan doen van de perken.

9. DOP – III

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen.

Jeu de Boules / toernooi
Er is over gesproken dat de Dorpsraad hier een keer initiatief in zou nemen. Er
zijn enkele mensen benaderd, maar op dit moment wil niemand de organisatie
op zich nemen. Het idee is om een Open Jeu de Boules toernooi (een soort Kick
Off) te organiseren met eventueel een soort wisselbeker. Dit wordt voor de
volgende vergadering op de agenda gezet.

10. Rondvraag
Piet Selen; De Torrekoel gaat beginnen met het plaatsen van een
zwerfboekenkast.
Hoe zit het met de Pilot gebiedsgericht werken? Hij zou graag de evaluatie
hiervan willen zien. Deze vraag zou aan Gertie gesteld kunnen worden. Ger
Janssen zal contact met Gertie hierover opnemen.
Rick Thijssen; Hij is naar de KBO jaarvergadering geweest. Er zijn 2 nieuwe
bestuursleden.
Frank Schuurmans; Hij heeft het idee om na het schoffelen aan het schoolplein,
een potje jeu de boules te spelen met de dorpsraad leden. Aanwezigen vinden
het een goed idee.
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Piet Kurvers; Steentjes bij Jeu de Boules baan komen op de stoep. Er hangt wel
een sleepnet. Bij veel overlast eventueel een bezem plaatsen. Hij vraagt zich af
hoe zit het met schade door of aan derden en vrijwilligers, of de dorpsraad
hiervoor is verzekerd (Aansprakelijkheidsverzekering). Dit wordt nagekeken.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 21.41 uur
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