Dorpsraadvergadering 12 september 2012
Aanwezig; Piet Kurvers, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick
Thijssen, Frank Schuurmans
Afwezig; Dianne Spreeuwenberg, Mark van Lier
Piet Kurvers (voorzitter) opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
N.v.t.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
•
•
•
•
•
•
•

Reactie gemeente inzake jeu de boules baan
Uitnodiging door gemeente voor bespreking blauwdruk Kronenberg op 2 oktober a.s.
Vergadering van 20 september 2012 gaat niet door. Participatie Platform Horst aan
de Maas / Armoedebeleid
Reactie gemeente op mail 18 juni jl. rond bloembakken
Stukje voor Hallo. Campagne WIJ
Brief gemeente over onderhoud dorpsplein
Uitnodiging aftrapbijeenkomst combinatie functionarissen voor donderdag 16 augustus jl. van 12.00 uur tot 13.00 uur.

3. Notulen Dorpsraadvergadering 11 juli 2012.
Notulen;
Geen aanpassingen.

Naar aanleiding van de notulen;
Er wordt gevraagd de actielijst weer te gaan toepassen. Er is dan een duidelijk overzicht van de acties die ondernomen moeten worden en door wie. Dit is akkoord.

4. Dorpsdagvoorziening, stand van zaken
Piet Selen; er is een avond georganiseerd voor de vrijwilligers. Er was een zeer mooie
opkomst. (25 personen ongeveer). De reacties waren positief en het werd gewaardeerd
dat ze bijgepraat werden. Er heeft zich ook niemand teruggetrokken naar aanleiding
van hetgeen dat besproken is. 11 September jl. is er een informatiemiddag geweest
voor potentiële deelnemers (ongeveer 9 personen). Ook deze mensen is uitgelegd wat
de mogelijkheden zijn. Zij hadden veel waardering voor het initiatief. Dit zijn mensen die
in de enquête hebben aangegeven interesse te hebben. Te zijner tijd wordt contact met
deze mensen gezocht. Ook is er een begroting gemaakt door een werkgroep. 26 September komt iemand uit Koningslust uitleg geven over een vergelijkbaar project wat
daar opgezet is. Dit project is zelfvoorzienend en men neemt zelf de verantwoordelijkheid in budgettering. Het is de bedoeling dat ook Kronenberg een project met eigen
budget wordt.
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5. Pilot wijkgericht werken, stand van zaken
Eigen KBO in Kronenberg. Vanuit de Dorpsraad zijn er wat contacten gelegd inzake
de Pilot wijkgericht werken. Enkele inwoners zijn zich hier nu voor aan het inzetten.

Greenteam: Jan Philipsen licht toe; Er is in augustus jl. een bijeenkomst geweest. Er
waren 11 personen aanwezig. Van deze groep is 1 persoon afgehaakt. Tijdens deze
bijeenkomst is van alles ter tafel gekomen. Dit verhaal is teruggekoppeld naar Mart
Thijssen van de gemeente. Hij geeft aan dat er eerst een afspraak met IBOR gemaakt
moet worden. Er zal een plan aangereikt moeten worden. Er wordt gevraagd of dit een
werkgroep van de Dorpsraad wordt. Dit wordt beaamd. De Dorpsraad zal hierin een rol
blijven spelen. Hierover zijn ook afspraken met de gemeente gemaakt. Jan Philipsen en
Erik Bovee maken straks een opzet naar aanleiding van de reactie van IBOR.
6. Schoolplein / dorpsplein, Jeu de Boules baan fondswerving
Piet Selen; School/dorpsplein; Op het plein is een Basketballnet op paal geplaatst ; hij
heeft Georgette Poppelier (directeur Kroevert) gevraagd waar deze geplaatst werd en
of dit wel de juiste plek is. De school gaf aan dat deze locatie volgens hen veilig was en
de meest geschikte locatie. Piet heeft geopperd dat op deze plaats juist bij evenementen een podium geplaatst zou kunnen worden. Het zou wenselijk zijn als in de toekomst
gecommuniceerd wordt met de Dorpsraad als er wijzigingen / toevoegingen komen op
het school/dorpsplein. Er zal een mail namens de Dorpsraad gestuurd worden naar
Georgette met daarin de vraag bij een volgende ingreep te overleggen met de Dorpsraad. Dit neemt Frank Schuurmans op zich en zal de inhoud voor de mail aan Dianne
doorgeven.
Fondswerving; Oranjefonds; bijdrage aan het dorpsplein is door het Oranjefonds afgewezen. Er zijn echter wel mogelijkheden wat betreft de jeu de boules baan. Ook de
pastorie zou een gebruiker kunnen zijn van de baan. El Walter is geïnformeerd en staat
ook achter het plan. Het oranjefonds heeft wel aangegeven dat ze zekerheid willen
hebben over het in gebruik nemen van de grond. Dit is aan Gertie voorgelegd met de
vraag of de gemeente een verklaring hierover wil afgeven. Dit is door de gemeente toegezegd mits realisatie volgens een vastgesteld format plaatsvindt. De gemeente stelt
een standaard bedrag beschikbaar voor de Jeu de Boules baan. Het sociale aspect van
de Jeu de Boules baan is erg belangrijk zoals met name de ontmoetingsfunctie. Actie;
Frank Schuurmans, Piet Selen en Erik Bovee hebben deze avond nog telefonisch contact hierover met Monique Janssen van de Fondswerving. Piet Selen zal hierover ook
nog contact hebben met Gertie door een conceptmail te maken in overleg met Frank en
Erik.
21.20 uur Mark van Lier sluit aan.

7. Blauwdruk centrum, hoe verder ?
Frank Schuurmans; Er word een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente en 2 oktober a.s. is een datum die voorgesteld is. Maar Mariëlle Kok (landschapsarchitecte, betrokken bij de blauwdruk centrumplan) heeft nog niet gereageerd of zij deze datum
aanwezig kan zijn. Het is wenselijk dat zij bij dit gesprek met gemeente aanwezig is.
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8. Locatie kunstbanken (gekapte bomen)
Voorstellen;
- Grasveldje voor Torrekoel.
- Vooraan bij binnenkomst in het rozenperkje.
- Speeltuintje met boomstammen.
- Bij schoolplein onder grote boom.
- Hoek Americaanse weg en Blaktdijk.
- Bij ingang dorpsommetjes.
Er zal contact met de gemeente moeten komen voor toestemming. Frank Schuurmans
en Lilian Appeldoorn regelen dit. Ook het vervoer van de stammen zal weer geregeld
moeten worden.

9. Greenteam, stand van zaken
Dit is al behandeld bij agendapunt 5; Pilot wijkgericht werken.

10. Woningbouw op locatie oude school
Woonwenz is in meerdere woonplaatsen bezig met inventarisatie. Er zou behoefte gepolst kunnen worden voor het plaatsen van huurwoningen in Kronenberg. Het interesse
peilen bij de inwoners van Kronenberg. Men is er van overtuigd dat er een behoefte is.
Woonwenz zou uitgenodigd kunnen worden voor toelichting. Er wordt besloten om dit
punt toe te voegen aan de agenda voor het jaarlijkse overleg met college. Ook wordt er
besloten een vrijblijvend gesprek aan te gaan met Woonwenz. Piet Kurvers en Mark
van Lier leggen contact met Woonwenz.

11. Voorbereiding jaarlijks overleg met College van B&W op 10 oktober 2012
-

Bouwen in Kronenberg op locatie oude school ; Woonwenz
Bloembakken
Blauwdruk
Pilot gericht werken; college op de hoogte brengen
Hippisch centrum / Park de Peelbergen
Mensen uitnodigen om met suggesties te komen inzake algemeen belang. Dit door
een advertentie in het Klökske te plaatsen. Ook worden verenigingen uitgenodigd
om met suggesties te komen en eventueel naar het overleg te komen. Verenigingen
worden via de mail hierover op de hoogte gesteld. Inwoners kunnen vragen stellen
aan het college. Piet Kurvers maakt een concept met uitnodiging voor college. Piet
Kurvers zorgt ook voor communicatie via het Klökske.

12. Taakverdeling binnen Dorpsraad, functie secretaris en voorzitter
Mark van Lier zal contact opnemen met Dianne Spreeuwenberg met de vraag hoeveel
tijd er in deze functie gaat zitten. (secretaris).
Piet Kurvers; geeft aan voorlopig nog voorzitter te willen zijn. Democratisch heeft de
dorpsraad dit aangenomen. Piet heeft hier wel een termijn aan gegeven en zegt tot eind
2013 aan te willen blijven.
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13. DRO
Jan Philipsen; Praat ons bij wat betreft DRO.
Vergadering met het college wordt in de toekomst wellicht niet meer door de Gemeente
genotuleerd. Er wordt ook gevraagd of wethouder Loes Wijnhoven 1 x per jaar de vergadering van de dorpsraad bij mag wonen. Dit is akkoord bevonden.
Gezamenlijke collecte; Er wordt een gezamenlijk overleg met alle kernen georganiseerd
zodat overeenstemming komt. Ook is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen
en tot eenheid komen. Er wordt een mail gestuurd naar een lid van de dorpsraad van
Melderslo met het mailadres van betrokkene van collecte Kronenberg. Erik Bovee
neemt dit op zich.
Busvervoer schoolkinderen kronenberg. Overlegplatform Evertsoord wil dit in de toekomst gaan bekostigen. Dit kan volgens de Gemeente met toestemming van de dorpsraad.

14. Rondvraag
Jan Philipsen; er is gevraagd op de site een link te plaatsen voor openingstijden.com
Er wordt voor gekozen dit niet te doen.
Er is een mail ontvangen van een inwoner van Kronenberg dat er een cursus Excel kan
worden gegeven. Piet Selen zal contact opnemen met Lei Buysen.
Suggesties voor banken Ommetje; Wat let dich, zet dich ; Zet ow, en geniet ; Nêm de
rûs. Ze kunnen alle drie gebruikt worden.
Verzoek van Lars Hoebers; ze vragen BHL vrijwilligers (Burger Hulpverlening Limburg).
Hiervoor zal een oproep op de site gezet worden.
Jeugdlintje; Dorpsraad zal nadenken over enige kandidaten. (actielijst)
Frank Schuurmans; Fietsrek bij de Torrekoel. Dianne zou navraag doen bij Kjem of er
interesse hiervoor is. Mark van Lier zal alsnog contact opnemen met de Kjem. Er is 1
fietsrek beschikbaar. Ook heeft Frank een bericht gestuurd naar de gemeente inzake
glasbak in verband met overlast. (actielijst).
Erik Bovee; leefbaarheidfonds SLK; Er zal even doorgegeven moeten worden dat er
weinig animo is.
Piet Selen; Bijeenkomst betreft voortbestaan bibliotheek; niemand beschikbaar vanuit
de dorpsraad

15.Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.20
uur.
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