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Dorpsraadvergadering  13 juni 2012 
 
Aanwezig; Piet Kurvers, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Dianne Spreeuwenberg, 
Jan Philipsen, Rick Thijssen, Frank Schuurmans, Mark van Lier, Bart Peelen 
 
Piet Kurvers (wnd voorzitter) opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen 
welkom. In het bijzonder de heer Bart Peelen van gemeente Horst aan de Maas. 

 
1. Woningbouw 

Bart Peelen van de gemeente Horst aan de Maas praat ons bij over de bouwplannen in 
de gemeente. Er zijn in Kronenberg een aantal locaties voor woningbouw aangemerkt. 
Onder andere op de plek waar de oude school staat. Hier is echter weinig animo voor 
bij bouwfederaties. Na het afronden van de twee pilotprojecten in Meerlo en Melderslo 
zal verder gekeken worden hoe het een en ander in de gemeente toegepast gaat wor-
den. De reactie van Woonwenz wordt ook eerst afgewacht. Wonen Limburg heeft aan-
gegeven geen interesse te hebben. Er wordt door de dorpsraad aangegeven dat Kro-
nenberg het laagste aantal huurwoningen heeft in de hele gemeente. De zorg wordt uit-
gesproken voor het ontstaan van leegloop als jongeren geen koopwoning op kunnen 
brengen. De voorkeur door de ligging naast de BMV gaat uit naar huurwoningen/ le-
vensloopbestendige woningen.  
 
Piet Selen geeft de mogelijkheid aan om een stukje op de website te zetten om jonge-
ren te benaderen/bereiken voor bouwen in eigen beheer CPO. 
 Als er duidelijkheid komt via Woonwenz zal Bart Peelen ons hierover informeren via 
Gertie. Het braakliggend stuk grond wordt voorlopig met gras ingezaaid. Piet Selen 
geeft aan een stukje  op de website te zetten om jongeren te benaderen/bereiken voor 
bouwen in eigen beheer CPO. Er wordt echter besloten eerst de reactie van de ge-
meente af te wachten.  

 
2. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

Opening BMV en Dorpsommetjes; wordt agendapunt 11. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 
• Uitnodiging ‘Duurzaam Horst aan de Maas’ 20 juni om 19.30 uur in de Wingerd en 26 

juni 19.30 uur in ’t Gasthoes in Horst. Voorinformatie Dorpsraad op donderdag 14 
juni om 16.00 uur. 

• Uitnodiging voor 26 juni om 19.00 uur voor openbare bijeenkomst in raadzaal ge-
meente Horst aan de Maas 

• Uitnodiging bijeenkomst boerenlandschap op 18 juni 19.30 uur in de Wingerd, Seve-
num 

• Uitnodiging VKKL op dinsdag 26 juni om 20.00 uur Turfhoeve Sevenum 
• Bericht bloembakken in Horst aan de Maas; Er zal een reactie naar Gertie gestuurd 

worden met het feit dat het vreemd is dat er geen alternatief wordt geboden voor de 
huidige bakken. Er zal op een andere manier hetzelfde doel bereikt worden; name-
lijk verkeersveiligheid. Piet Kurvers zal een reactie formuleren voor de gemeente.  

• Mail inzake boomstammen Joepie Sevenum 
• Terugkoppeling busverbinding Kronenberg 
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• Mail over maken vervolgafspraak over project gebiedsgericht werken met wethouder 

Loes Wijnhoven en Mart Thijssen; 2 juli a.s. in Kronenberg/Torrekoel 
• Uitnodiging themabijeenkomst op Floriade terrein op maandag 11 juni 10.00 / 13.00 

uur 
• Terugkoppeling rond textielinzameling in Kronenberg; Hier wordt na de vakantie op 

teruggekomen. Eventueel bij een bijeenkomst met verenigingen ter sprake brengen  
 

4. Notulen Dorpsraadvergadering van 9 mei 2012. 
Notulen; 
Bladzijde 2 bij nummer 7, tweede alinea, tweede zin; dit moet worden; Ook is bij som-
migen de indruk dat teveel ongewild via een persoon loopt. 
 
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de notulen; 
Frank Schuurmans vraagt of de oude fietsenrekken nog verwijderd worden. Piet Selen 
geeft aan dat ze inderdaad weggehaald worden. Frank oppert dat ze bij de Kjem wel-
licht een plaats kunnen krijgen. Het is echter nog niet duidelijk waar ze geplaatst gaan 
worden. Wat betreft de afscheiding van het dorps/schoolplein; inmiddels is door de ge-
meente toegezegd dat er in het najaar beukenhaag geplant wordt. 

      
5. Dorpsdagvoorziening 

Rick Thijssen licht toe; De enquêteformulieren zijn gedeeltelijk opgehaald. Volgende 
week wordt deze geïnventariseerd. Vervolg; analyseren van behoefte. Dit geeft een in-
dicatie en dan kan de volgende stap gezet worden.  
 

6. Pilot wijkgericht werken 
Piet Selen licht toe. Er is een bijeenkomst gepland op 2 juli a.s. Doel; duidelijkheid 
scheppen in het proces. Het is een overleg tussen de gemeente en de dorpsraad. 
Daarna kunnen pas weer concrete stappen genomen worden.  
 

7. Schoolplein / dorpsplein, Jeu de Boules baan fondswerving, onderhoud 
Piet Kurvers; Onderhoud van het school/dorpsplein is een apart verhaal. Concepten 
van contracten zijn door de gemeente toegestuurd. Er zal duidelijkheid moeten komen 
wat onder het onderhoud valt. Deze vraag ligt op dit moment bij de gemeente. De 
school en een werkgroep zullen dit in de toekomst samen op moeten pakken. Er zal af-
gestemd moeten worden wie welke werkzaamheden gaat doen. Als er antwoord komt 
van de gemeente zal er overleg met de directeur van de basisschool moeten plaatsvin-
den.  
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8. Blauwdruk centrum, reactie gemeente 
      Frank schuurmans licht toe; Hij zou actie ondernemen naar aanleiding van de reactie 

gemeente. Mariëlle Kok ervaart de reactie van de gemeente als constructief en advi-
seert inhoudelijk een gesprek aan te gaan conform brief.  Er zal een afspraak gemaakt 
worden met de gemeente om de volgende stappen te maken. Er wordt geopperd dat 
het een goed plan is om met de werkgroep hierover te praten. Er zou ook iemand van 
de werkgroep aan kunnen sluiten bij het gesprek met de gemeente. Frank zal een brief 
opstellen voor de gemeente en stuurt deze door naar Dianne zodat een afspraak ge-
maakt kan worden. Er zal uiteindelijk ook een officiele reactie van de gemeente moeten 
komen om een en ander een status te geven.  
 

9. Project gekapte bomen schoolplein, verzoek Joepie 
De kettingzaagkunstenaar Roel van Wylick is op 19 augustus 2012 op de Zomerfeesten 
aanwezig om iets moois te maken van de twee boomstammen. Frank Schuurmans en 
Lilian Appeldoorn zullen bekijken welke suggestie wordt aangenomen. Roel heeft aan-
gegeven dat het niet in een halve dag gaat lukken om twee van zulke grote stammen te 
bewerken. Er wordt geopperd dat het raadzaam is dat Roel in de aanloop naar zondag 
19 augustus de stammen alvast voorbewerkt. Lilian zal navraag doen bij Roel van 
Wylick. Tevens zal zij Wilbert Vullinghs benaderen over het vervoer van de stammen.  
Dianne reageert naar ‘joepie’ in verband met de vraag over de boomstammen.  
 

10. Dorpsradenoverleg 
Jan Philipsen geeft aan dat het overleg niet door is gegaan vanwege gebrek aan 
agendapunten. 
 

11. Evaluatie opening BMV; 
Geluidsinstallatie werkte niet goed waardoor de rondleiding niet is doorgegaan. Dit is 
het enige wat fout is gegaan. Iedereen is echter enthousiast over deze dag.  
 
Opening dorpsommetjes; De opkomst was mager ook vanwege het weer. De werk-
groep mag zeker bedankt worden. Piet Kurvers maakt een voorzet voor een bedank-
woordje. Dit kan ook nog op de website gezet worden.  
Erik vraagt of er nog contact is geweest met knopenlopen over het onderhoud. Jan Phi-
lipsen zal nog een mail hierover sturen ter herinnering.  
 

12. Rondvraag 
Piet Selen; Hij oppert het idee om een nostalgische kermis te organiseren in combinatie 
met de hemelrit. 
  
Rick Thijssen; Hij vraagt of er geld binnen is gekomen voor de gemaakte kosten inzake 
Dorpsdagvoorziening. Dit blijkt zo te zijn. Ook geeft hij aan dat de BBQ is besteld. Tijd-
stip 20.00 uur bij de familie Bovee. 
 
Jan Philipsen; Het is jammer dat er niemand naar de dag bij de Floriade is geweest. Het 
blijkt zeer interessant te zijn geweest. Opmerking Ommetjes; We zijn Michel Billekens 
vergeten persoonlijk uit te nodigen. Dit betreurt de dorpsraad ten zeerste. 
 
Dianne Spreeuwenberg; Zij geeft aan op termijn te willen stoppen. Ze heeft nog geen 
datum, maar gaat uit van december 2012 of januari 2013. 
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13. Sluiting   
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om   20.30     
uur. 

 
 


