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Dorpsraadvergadering 13 maart 2013 
 
Aanwezig; Piet Kurvers, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick Thijssen, Lilian Appel-
doorn, Frank Schuurmans, Mark van Lier, Ger Janssen en Dianne Spreeuwenberg 
 
Piet Kurvers opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom. In het bij-
zonder Dianne Spreeuwenberg. Zij neemt vandaag afscheid als lid van de dorpsraad. Haar 
taak als secretaris wordt door Ger Janssen overgenomen.   

 

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

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
 Gemeente: uitnodiging rondleiding afvalverwerking Venlo 6 april 

 Gemeente: besluit realisering Jeu de Boules 

 Brief (oud) werkgroep 75 jaar Kronenberg 

 Gemeente: fiets parkeren centrum (agendapunt 7) 

 Gemeente: overeenkomst uitbesteden groenonderhoud 

 Lars Houbers: rondleiding politie. 3 Data doorgeven en dan kan er een afspraak ge-
maakt worden. Ger Janssen mailt een voorstel van data naar de leden door.  

 VKKL: Dorpsvernieuwingsprijs 2013, Piet Selen stelt voor om Kronenberg voor te 
dragen. Alles mee nemen wat in Kronenberg georganiseerd is de afgelopen jaren. 
Om te laten zien dat er door veel mensen hard gewerkt is. Voor 11 april moet dit 
aangemeld zijn bij VKKL via de website. Ger Janssen en Piet Selen formuleren een 
aanvraag. 

 Gemeente: brief dat het hondentoilet is vervallen vanwege ontbreken van draagvlak. 
Dorpsraad legt zich hier bij neer. Andere locaties zullen hoogstwaarschijnlijk ook 
weerstand oproepen. Handhaving bij hondentoilet ontbreekt bovendien. Oproep doen 
aan de inwoners om vooral de hondenpoep op te ruimen. De verantwoordelijkheid ligt 
op dit moment bij de inwoners zelf. Piet en Ger zullen overleggen of hier nog verder 
aandacht aan wordt besteed. 

 VKKL: oproep stemmen Kern met Pit. 
 

3. Notulen dorpsraadvergadering en actielijst 13 maart 2013 
Notulen; 
Pagina 1; In de alinea over de Dodenherdenking en oranjecomité; Erik van der Hulst die 
in het oranjecomité van Sevenum zit. Dit moet zijn; Erik van der Hulst, voorzitter van het 
oranjecomité van Sevenum.  
Pagina 3; nr. 6 Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan; De laatste alinea komt te verval-
len van “Het zitje van 75 jaar Kronenberg tot en met Piet Kurvers en Frank Schuurmans 
zullen het gesprek aangaan”. Deze tekst vervangen voor: “Een gesprek met de voorma-
lige werkgroep 75 jaar kronenberg wordt opgezet i.v.m. de jubileumbanken ter plekke”.  
Pagina 4; nr. 10 Rondvraag; Piet Selen; De eerste zin moet zijn; Gesprek met Loes 
Wijnhoven (wethouder) en Mart Thijssen (ambtenaar van de gemeente) gehad over ge-
biedsgericht werken.  
 
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd. 
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Naar aanleiding van de notulen; 
Piet Selen; Gemeentelijk vervoersplan; er komt misschien een aansluitingsweg van 
Midden Peelweg naar Horst om dorpen (zoals Kronenberg) te ontlasten. Minder vracht-
verkeer door de dorpen. Dit ter kennisgeving. 
 
Pagina 2 ; Terugkoppeling blauwdruk; Frank Schuurmans heeft teruggekoppeld naar 
Gertie. Zij gaf aan dat ze in de brief van mei 2012 een aantal concrete dingen hadden 
aangegeven. Pas bij een definitieve aanpassing kan het bij college worden ingediend. 
De dorpsraad heeft dit anders ervaren en wist niet dat het plan concreet aangepast 
dient te worden. De Dorpsraad gaat officieel reageren. Afgesproken dat eerst inhoude-
lijk wordt gereageerd naar IBOR om te bekijken of we het inhoudelijk eens zijn. Zo ja, 
dan zal er een definitieve versie naar de gemeente gaan. Frank wacht nog op antwoord 
van IBOR. Daarna zal hij weer contact opnemen met gemeente. Dan zal het definitieve 
ontwerp klaar zijn ter inzage gemeente. 
 
Pagina 2; Piet Selen; Dorpentour in Evertsoord; hij vond het een zeer interessante 
avond. Het ging o.a. over leerlingenvervoer naar De Kroevert. Als vervoer gaat verval-
len, zijn ouders geneigd naar andere scholen te gaan. Als je dit afzet tegen de minimum 
norm voor het aantal scholieren dan is dit een punt van aandacht. Dit met het oog op de 
totale krimp in Kronenberg en Evertsoord. Je zou het vervoer kunnen koppelen aan 
vervoer van ouderen uit Kronenberg en Evertsoord.  
 

Actielijst; 
Nr. 5; Woonwenz; Mark van Lier licht toe; Hij deelt een formulier uit met daarop een op-
lossing voor dit probleem. De gemeente is bereid mee te denken. Er is echter geen in-
vesteerder die op deze locatie wil bouwen. Woonwenz ziet er vanaf. Het verduurzamen 
en isoleren van bestaande woningen heeft nu prioriteit. Ook Wonen Limburg geeft aan 
geen interesse te hebben.  
Enige mogelijkheid is om het heft in eigen hand te nemen bijvoorbeeld in de vorm van 
CPO. De grondprijs zou moeten dalen om het bouwen aantrekkelijk te maken voor ge-
gadigden op deze locatie. Hier zou een werkgroep voor opgericht kunnen worden om 
oriënterend te werk te gaan. Oriëntatiefase is erg belangrijk om te bekijken of er animo 
is. Mark van Lier zal zich hiervoor gaan inzetten. Hij zal terugkoppelen naar de dorps-
raad. Er wordt geopperd dat er iemand aan zou moeten sluiten voor een goede com-
municatie/ marketing. Dit kan alsnog na de oriëntatiefase indien er genoeg animo voor 
het project is.  

 

4. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 
Erik Bovee, Rick Thijssen en Frank Schuurmans hebben de kascontrole uitgevoerd. Er 
zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt bedankt 
evenals de kascommissie.  
 

5. Dorpsdagvoorziening 
Piet Selen; De stichting nadert zijn oprichting. Er is een info bijeenkomst geweest met 
de vrijwilligers. Er is een beroepskracht gekozen uit 2 gegadigden. De streefdatum is 
om op 2 april te starten. Het convenant met de gemeente is getekend.  
Officiële opening is gepland op zaterdag 15 juni door staatssecretaris van Sociale za-
ken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma samen met Birgit op de Laak (wethouder Horst 
aan de Maas).  
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6. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan 
Frank Schuurmans; Er is een gesprek geweest met de oud-werkgroep van het 75 jarig 
bestaan van Kronenberg. Het is een positief gesprek geweest. Het bankje krijgt een 
plek op dezelfde plaats of in de directe omgeving naar tevredenheid van beide partijen.  

 

7. Fietsenstalling bij kerk (voorstel gemeente, ingekomen stuk) 
Frank Schuurmans vind dat dit bij de werkgroep blauwdruk thuishoort. Frank zal naar 
de gemeente reageren dat dit onderwerp in de werkgroep behandeld wordt. Ger Jans-
sen zal doorgeven dat Frank de communicatie in deze verder op zich neemt vanwege 
de raakvlakken met de blauwdruk.  
 

8. Greenteam 
Jan Philipsen; Zaterdag 16 maart zou de opstart zijn bij de Peelstraat. Wegens slechte 
weersomstandigheden zal dit hoogstwaarschijnlijk uitgesteld worden. Morgen wordt 
hierin een beslissing genomen en dit zal worden doorgecommuniceerd naar aanwo-
nenden en greenteam. Bij afgelasting wordt het een week doorgeschoven. 
Hans Hensen van de gemeente heeft gemeld dat de grond vervangen moet worden en 
dit is ondertussen gebeurd. Aanwonenden zijn zeer tevreden met het resultaat.  
De workshop van Mariëlle Kok is door de aanwezigen als zeer goed bevonden. Een 
groep heeft samen met haar door Kronenberg gelopen. Ze hebben ook bij het fonteintje 
gekeken. Op deze plek worden de rozen verwijderd. Dit wordt in het totaalplan ver-
werkt. Het voorstel moet nog komen.  
De community roos moet op korte termijn verplaatst worden of tijdelijk ingekuild worden. 
Mariëlle Kok wordt benaderd of ze deze roos ergens in het plan kan plaatsen. Zo niet, 
dan zal Frank contact opnemen met gemeente hierover.  
Ger Janssen ; er is een contract binnengekomen van de gemeente inzake groenonder-
houd. Er zullen nog wat tekstuele aanpassingen gedaan moeten worden. Ger Janssen, 
Jan Philipsen en Erik Bovee zullen het contract betreffende Greenteam bekijken.  
 

9. Lokale KBO 
Jan Philipsen; de inschrijvingen lopen binnen (rond de 100 personen op dit moment).  
 

10. Rondvraag 
Dianne Spreeuwenberg; infoboekje Koningslust. Zij informeert of er interesse is om een 
vergelijkbaar boekje voor Kronenberg op te zetten. Het is wel belangrijk om hierover na 
te denken. Alle info over Kronenberg kan hierin gezet worden. Dianne zal dit met Rick  
oppakken. Piet Selen heeft het infoboekje van Koningslust graag retour. 
Jan Philipsen; Hij vindt het vreemd dat het contract van het Greenteam niet door de he-
le dorpsraad is bekeken. Piet Kurvers geeft aan dat als er opmerkingen vanuit de werk-
groep zijn, dit in de groep besproken wordt. De reactie naar de gemeente wordt ter info 
aan leden van de dorpsraad gestuurd.  
Piet Selen; De oudste inwoner van Kronenberg, Mevr. Leijsten is gestorven. Zij heeft de 
eerste steenlegging gedaan. Ger Janssen zal namens de dorpsraad een kaartje sturen.  
Frank Schuurmans; Hij wil het graag over de samenstelling van de dorpsraad hebben; 
Het zou fijn zijn als er jonge mensen aan sluiten bij de dorpsraad. Dit kan geagendeerd 
worden voor de volgende vergadering.  
Piet Kurvers; activiteiten organiseren in Kronenberg voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. 
Een platform creëren. Dit wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.  
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Rick Thijssen; Het e-mailadres van het vorige secretariaat mag niet meer gebruikt wor-
den. Het nieuwe e-mailadres is; secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl 
 
Tot slot wordt Dianne Spreeuwenberg door Piet Kurvers bedankt voor haar jarenlange 
inzet bij de dorpsraad. Hij overhandigt haar een bloemetje. DIANNE BEDANKT ! 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst een sluit de vergadering om                                                            
22.45 uur. 
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