Dorpsraadvergadering 13 januari 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:
Voorzitter:
Notulist:

Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Rick Thijssen, Jan Philipsen
Mark van Lier
Geen
Erik Bovee
Ger Janssen

Erik opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd:
Carnavalsrecepties (punt 14)

2.

Actielijst DOP-III
Wonen in Kronenberg: Het voorstel is om een werkgroep op te richten die 2 zaken gaat
behartigen: 1) huisvesting jongeren (dit is een lopend traject en wordt begeleid door
Piet) en 2) wonen in Kronenberg algemeen. Dit project heeft voor ons prioriteit 1.
Om de werkgroep te „bemannen‟ zullen diegenen worden benaderd die zich, op enig
moment gedurende het DOP-III traject, al hebben aangemeld en er wordt een oproep
geplaatst in het Klökske, op onze site en op Facebook. Nadat zich kandidaten hebben
aangemeld wordt een eerste bijeenkomst gepland.
Alternatief gebruik van de Kerk: Dit actiepunt willen wij eerst voorbespreken met het
kerkbestuur. Hiervoor wordt Ger Pubben benaderd. Diegenen die zich, op enig
moment gedurende het DOP-III traject, al hebben aangemeld worden hierover
geïnformeerd en sluiten in principe pas aan bij een werkgroep als er interesse is vanuit
het kerkbestuur.
Fietspad de Hees: De gemeente heeft, na lezing van ons DOP-III rapport, op eigen
initiatief alvast een inspectie laten uitvoeren en komt tot de volgende conclusie: Het
onderhoud van het fietspad op het gedeelte kom Kronenberg / Americaanseweg is
onvoldoende. Echter, omdat de situatie niet verkeersonveilig is en er prioriteiten
gesteld moeten worden, wordt het benodigd onderhoud uitgesteld tot 2016 (ten laste
van het onderhoudsbudget 2016). Wij gaan de inwoners hierover informeren en vragen
hun om gevaarlijke situaties (ook op de rest van de fietspaden langs de Hees en alle
overige wegen in Kronenberg) door te geven aan de gemeente.
Verbetering communicatie richting inwoners: Dit punt wordt op de agenda van de
volgende vergadering gezet.
Energiecollectief: Om dit project goed op te kunnen pakken met deskundige
begeleiding hebben wij een voucher t.w.v. 2000 Euro aangevraagd. Na toekenning van
deze voucher (wordt binnenkort verwacht) kan een werkgroep worden samengesteld.
Zodra de toekenning een feit is wordt in het Klökske een oproep geplaatst.
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Intussen zal Piet offertes opvragen voor deskundige begeleiding. Punt 10 van de
agenda komt hiermee te vervallen.
Zorgcollectief: Voorgesteld wordt om een werkgroep op te starten onder de vleugels
van de Stichting Welzijn Kronenberg / Evertsoord. De Stichting heeft dit nog in beraad
en zal ons hopelijk voor de volgende DR vergadering uitsluitsel geven. Diegenen die
zich, op enig moment gedurende het DOP-III traject, al hebben aangemeld worden
hierover geïnformeerd.
3.

Kern met Pit
Er zijn inmiddels 2 vouchers voor het project “Oorlogssporen in Kronenberg” door de
gemeente toegekend. Er is contact met de school en Knopenlopen. Op 23 januari gaan
2 leden van de werkgroep naar Grathem voor een presentatie in het kader van Kern
met Pit en hopen hier een „prijs‟ van 1000 Euro binnen te slepen. Besloten wordt om dit
agendapunt voortaan onder de naam "Oorlogssporen in Kronenberg" te agenderen.

4.

Huisvesting
De Gemeenteraad heeft het College tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering
opgedragen om de problemen dit thema in Kronenberg te onderzoeken en met
oplossingen te komen. Zie verder punt 4, Wonen in Kronenberg.

5.

Greenteam
Geen nieuws.

6.

School- / dorpsplein
Erik meldt dat de laatste financiële zaken zijn afgehandeld en het project is klaar. Dit
punt wordt dus vanaf vandaag niet meer op de agenda vermeld.

7.

Terugblik Nieuwjaarstreffen
Ondanks de verplaatsing naar het 2e weekeinde van januari heeft deze bijeenkomst
wederom haar bestaansrecht bewezen. Volgend jaar zelfde opzet, datum volgt. Evt.,
zoals dit jaar, combineren met kaartverkoop van de Bonte Avond. Hierover volgt t.z.t.
overleg met de Carnavalsvereniging.

8.

Duurzame dorpen
Is al behandeld onder punt 4, energiecollectief.

9.

Werkgroep “eerlijke handel”
De gemeente heeft gevraagd om een contactpersoon voor het oprichten van een
gemeentelijke werkgroep „eerlijke handel‟. Er wordt een oproep in het Klökske
geplaatst met de vraag of iemand dit wil gaan doen. Tot die tijd zal Piet Selen dit
behartigen. Indien nodig houdt hij ons op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

10.

Bijdrage Oranjefonds NLDoet
De dorpsraad heeft een bijdrage aangevraagd bij het Oranjefonds in het kader van
NLDoet. Dit is goedgekeurd en het Greenteam zal de toegekende subsidie benutten
voor het verfraaien van een deel van de Beuk in samenwerking met aanwonenden.

Dorpsraadvergadering 13 januari 2016

Pagina 2

11.

Periodiek input DRO
De volgende zaken zullen aan het DRO worden gemeld:
1) Aangenomen motie van de gemeenteraad richting College m.b.t. onderzoek naar
problemen t.a.v. huisvesting jongeren in Kronenberg.
2) Toekenning vouchers “Oorlogssporen in Kronenberg”.
3) Opstarten DOP III projecten o.a. huisvesting, energiecollectief en zorgcollectief

12.

Carnavalsrecepties
De gebruikelijke carnavalsrecepties (29 januari, 5 en 7 februari) worden door een
delegatie van de dorpsraad bezocht. Piet zorgt voor het cadeau per receptie.

13.

Rondvraag
Ger: Datum volgende DR vergadering: 10 feb. is Aswoensdag. Niemand van de
aanwezige DR-leden heeft bezwaar heeft tegen deze dag. Als er bij de Torrekoel ook
geen bezwaar is wordt de vergadering gewoon op Aswoensdag gehouden.
Borden dorpsvernieuwing prijs 2013: Laten we deze nog hangen? Er wordt besloten
deze nog even te laten hangen in afwachting van een evt. volgende promotie.
Verlichting parkeerplaats Torrekoel: Er brandt op dit moment maar 1 lamp op de
parkeerplaats. Piet Selen merkt op dat dit te maken heeft met de werkzaamheden
rondom de woningbouw op de plaats van de oude school. Even in de gaten houden,
want waar de lampen nu uit zijn heeft dat naar onze mening niet met die
werkzaamheden te maken.
Rick: Aanvangstijdstip DR vergadering: Rick, en met hem nog enkele DR-leden, vinden
20.00 uur erg laat om te beginnen. Ger zal bij de Torrekoel navragen of we niet eerder
kunnen beginnen. De woensdag wordt na overleg gehandhaafd als vaste vergaderdag.
Piet: Sportdorp Sevenum: Piet vraagt aan Ger Hoogers, vaste vertegenwoordiger van
Kronenberg, of er iets speelt waar we in Kronenberg iets aan hebben.
Jan bedankt de dorpsraad voor het bloemetje bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijk
van Jan en Mariet Philipsen.

14.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 22.20 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 10 februari en zal
dan worden voorgezeten door Piet Selen.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 17 februari 2016.
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