Dorpsraadvergadering 13 februari 2013
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Lilian Appeldoorn, Frank Schuurmans. Ger Janssen en een delegatie van inwoners van de Kempkesstraat.
Afwezig; Mark van Lier.
De delegatie vanuit de Kempkesstraat legt hun aanwezigheid uit:
Via weekblad De Hallo zijn ze op de hoogte gebracht van het plaatsen van een hondentoilet
in de Kempkesstraat. Hiervan zijn ze niet gecharmeerd. Er is een huis aan huis enquête uitgereikt in deze buurt met de vraag of ze het eens zijn met de komst van het hondentoilet.
Van de 32 brieven zijn 23 reacties retour gekomen; 1 inwoner geeft aan liever een hondentoilet te hebben dan hondenpoep op de stoep, de rest (22) was tegen. Belangrijkste argument van de aanwezigen waarom ze tegen de komst van het hondentoilet zijn op deze locatie; Het beoogde veld wordt actief gebruikt door kinderen uit de buurt. Hier past volgens hen
geen hondentoilet bij.
De dorpsraad legt hun standpunt uit. In 2011 heeft gemeente de mogelijkheid van een hondentoilet geopperd. Overlast van hondenpoep is een van de grootste ergernissen in het dorp.
Inwoners hebben hierover geklaagd bij de dorpsraad. Het is aan de gemeente om een keuze
van locatie te maken. Dit is gebeurd zonder de dorpsraad vooraf te informeren. De dorpsraad gaat echter geen nieuwe locatie aanwijzen. Wel zal de dorpsraad aangeven bij de gemeente dat er een delegatie bij de vergadering aanwezig is geweest met bezwaar. Er zal
aan de gemeente gevraagd worden om het besluit nog eens kritisch te bekijken en eventueel
te herzien. Piet Kurvers zal een brief aan de gemeente opstellen.
De delegatie vertrekt en Piet Kurvers (voorzitter) opent de vergadering om 19.45 uur en heet
de aanwezigen welkom.
Ger Janssen inzake Dodenherdenking en oranjecomité;
De dorpsraad wil weten of er draagvlak is voor de ideeën bij inwoners van Kronenberg. Bij
Ger Janssen staat voorop dat Kronenberg en Evertsoord een bijdrage zouden moeten doen.
De dodenherdenking vind plaats in Sevenum en zou door alle drie de dorpen vertegenwoordigd moeten worden. Het is misschien verstandig contact op te nemen met Erik van der
Hulst, voorzitter van het oranjecomité van Sevenum . Wel pas als er concrete initiatieven
zijn. Ook zou Evertsoord gevraagd kunnen worden naar hun mening.

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

2. Mededelingen / ingekomen stukken


Overleg inzake Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan op 16 januari 2013. Jan
Philipsen is aanwezig geweest. Het was een algemeen stuk. Hij heeft gevraagd
hoe het zit met gebruik van wegen door landbouwverkeer. Hier is nog geen reactie op gekomen. Ook Evertsoord heeft deze vraag gesteld. Land- en tuinbouwverkeer in centrum van Kronenberg zorgt geregeld voor problemen. Dit is aangegeven. Is het verstandig om hier officieel op te reageren vanuit de Dorpsraad? Piet
Kurvers zal zich hierover buigen.
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De aanvraag voor een financiële bijdrage voor de klus NL DOET is toegekend
met een bijdrage van € 450,00.
Hondentoilet Kronenberg. Gemeente geeft locatie door. Vermelding in de Hallo
volgt.
Terugkoppeling op concept Blauwdruk. Frank Schuurmans zal contact met Gertie
opnemen. Het is namelijk niet afgesproken dat de dorpsraad met een concreet
ontwerp zou komen. Uiteindelijk zal er wel formeel gereageerd moeten worden in
de richting van gemeente.
Uitnodiging en agenda voor dorpsradenoverleg op maandag 4 februari jl.
Uitnodiging voor deelname aan de landelijke opschoondag op 9 maart a.s. Deze
informatie is ook doorgestuurd naar de KJEM.
Wethouder Driessen heeft komende tijd overleg met Toverland. Hij zal daar aangeven dat er een terugkoppeling vanuit Toverland moet komen naar de inwoners
van Kronenberg
Reactie inwoners van de Kempkesstraat inzake hondentoilet
Vraag Dorpsraad inzake concept structuurvisie. Vaststelling van de structuurvisie
is voorzien in de Raad van 9 april a.s. Piet Selen zal Wim Dekkers vragen om ons
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zodat de dorpsraad geïnformeerd
blijft.
Uitnodiging voor congres “Beweging in Speelbeleid” in Klein Zwitserland op vrijdag 12 april a.s.
Gemeente stelt ons op de hoogte van de publicatie in de Limburger van het IHP in
Peelbergen
Uitnodiging openbare bijeenkomst op dinsdag 12 maart a.s. om 20.00 uur in Gemeentehuis Horst aan de Maas
Uitnodiging Dorpentour in Evertsoord op vrijdag 15 februari a.s. van 20.30 – 22.00
uur. Hoe kijken de dorpsraden naar de toekomst (Manon Fokke met als portefeuille o.a. decentrale overheid).
Uitnodiging voor donderdag 21 februari om 19.30 uur in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst inzake station Grubbenvorst / Greenport.
Ontvangst van aangifte toeristenbelasting 2012 van De Blokhut/Meerweg 73 te
Kronenberg wordt bevestigd. Het bericht wordt behandeld door de afdeling Financiën & Shared Service Center.
Brief inkomstenbelasting. Erik Bovee zal dit regelen.

3. Notulen Dorpsraadvergadering en actielijst 9 januari 2013
Notulen;
Pagina 1; Bij mededelingen; het vijfde punt; Hij zal wat aanpassingen in de tekst rondmailen… Dit moet zijn; Hij zal aanpassingen in de tekst rondmailen… (Het woordje ‘wat’
weglaten).
Pagina 1; Nr. 4 Renovatie Peelstraat; De volgende tekst moet toegevoegd worden na
de eerste regel; Er zijn diverse opmerkingen gekomen van aanwonenden dat bij hevige
regenval de riolering overstroomt. Uitgelegd is dat dit buiten de verantwoordelijkheid
van de dorpsraad en de gemeente valt, maar onder de verantwoording van het waterschap valt.
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Pagina 3; Nr. 13 Terugblik 2012; Een helder verhaal waarbij duidelijk wordt dat de
dorpsraad een actief jaar achter de rug heeft. Dit moet zijn; Een helder verhaal waarbij
duidelijk wordt dat de dorpsraad en haar werkgroepen een actief jaar achter de rug
hebben.

De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen;
Pagina 1, Nr. 4 Renovatie van de Peelstraat; Aanwonenden hebben gevraagd om een
eenzijdig parkeerverbod. Dit is doorgespeeld naar Roel Beunen van de gemeente.
Vooralsnog onderneemt de gemeente geen actie omdat het een 30 km zone is. Mochten er in de toekomst toch problemen ontstaan, dan kan de gemeente alsnog actie ondernemen. Frank Schuurmans zal de aanwonenden hierover informeren.

4. Vacature secretariaat
Piet Kurvers geeft aan dat Ger Janssen zich voor deze functie heeft aangemeld.
Ger motiveert zijn kandidaatstelling. De dorpsraad heeft even overleg en heeft daarna
zijn benoeming aanvaard. Ger zal de overdracht met Dianne regelen. Ook de adreswijziging van het secretariaat.

5. Dorpsdagvoorziening
Rick Thijssen; er zijn enkele bijeenkomsten geweest. Binnenkort wordt een handtekening gezet door de gemeente onder een samenwerkingsovereenkomst. Concreet is een
financiering voor een half jaar toegezegd. Een tijdelijk bestuur is opgericht. De stichting
heeft de volgende naam; Stichting welzijn Kronenberg en Evertsoord. De werkgroep is
bezig met de statuten en ander officiële zaken. Ook zijn er folders gemaakt. Er is vooralsnog geen datum van opstart bekend omdat er veel tijd is gaan zitten in het overleg
met de gemeente. De vrijwilligers zullen op korte termijn geïnformeerd worden.

6. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan
Frank Schuurmans; Vorige week is een afvaardiging van de werkgroep Centrumplan bij
elkaar geweest. Het project is opgestart. Er is naar de blauwdruk gekeken omdat het
een subwerkgroep vanuit de werkgroep Centrumplan is en er zijn spelregels geformuleerd. De mail wordt nogmaals rondgestuurd via de secretaris. Gertie is gemeld dat we
gestart zijn met het project en gevraagd hoe de gemeente geïnformeerd wil worden in
deze. Frank mist op dit moment nog de getekende toezeggingbrieven van 2 fondsen;
van het Scan fonds en het Oranje fonds.
Het zitje van 75 jaar Kronenberg. Een gesprek met de voormalige werkgroep 75

jaar kronenberg wordt opgezet i.v.m. de jubileumbanken ter plekke.
7. Greenteam
Jan Philipsen; 29 November is er een gesprek met mensen van IBOR geweest. Naar
aanleiding van dit gesprek heeft Jan papieren ontvangen waarop al het groen in kaart
gebracht. Aan de hand hiervan is er een bijeenkomst met het greenteam geweest.
IBOR moet met NLW aan de slag. Frank Schuurmans, Erik Bovee en Jan Philipsen zullen hier overleg over hebben. De blauwdruk kan uitgebreid worden met een visie op
groen.
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8. Lokale KBO
Jan Philipsen; Maandag 18 februari 2013 hebben ze een informatiemiddag over dit onderwerp. Geïnteresseerden zijn via het Klökske uitgenodigd. De rekening van deze
middag is voor de Dorpsraad.

9. Dorpsraad op sociale media
Rick Thijssen heeft zich erin verdiept. Rick zal zich oriënteren hoe andere dorpsraden
hier mee omgaan. Rick neemt contact op met deze dorpsraden. Hier komen we bij de
volgende vergadering op terug.

10. Hondentoiletten;
Er wordt onderling gediscussieerd over de gang van zaken. Piet Kurvers vat samen;
We hebben met een aantal mensen gesproken. Zij zitten niet op deze locatie te wachten. De Dorpsraad kan de gemeente doorgeven dat het niet verstandig is om op de
Kempkesstraat een hondentoilet te plaatsen vanwege de weerstand en het ontbreken
van draagvlak. Wij verzoeken de gemeente hiermee rekening te houden. Piet Kurvers
zal een brief aan de gemeente opstellen.

11. Rondvraag
Piet Selen;
- Gesprek met Loes Wijnhoven (wethouder) en Mat Thijssen (ambtenaar van de gemeente) gehad over gebiedsgericht werken. Alles is doorgesproken en geëvalueerd. Er is afgesproken om korter bij elkaar te blijven en geregeld de stand van zaken met elkaar door te spreken. Dan kan tussentijds bijgestuurd worden. Gemeente
geeft aan ook hiervan te leren.
- Gesprek gehad met wonen Limburg; ze waren geïnteresseerd hoe dit gebouw tot
stand is gekomen. Wonen Limburg wil in 2013 investeren in leefbaarheid. Zij zijn bereid om zaken op te pakken met betrekking tot leefbaarheid. Piet Selen zal de spelregels opvragen.
- Recepties; Het zou fijner zijn als in de toekomst de recepties met meerderen bezocht
kan worden.
Erik Bovee; De kascontrole moet nog een keer plaatsvinden; Frank Schuurmans en
Rick Thijssen bieden zich aan. De datum wordt nog afgesproken.
Frank Schuurmans; Hij vraagt of Henk van Osch nog eens benaderd kan worden.
Piet Kurvers; volgende vergadering wordt Dianne Spreeuwenberg uitgenodigd voor afscheid. Ze wordt hiervoor door Piet Kurvers benaderd.

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