
 

Dorpsraadvergadering 13 mei 2015 
 

Aanwezig: Piet Selen, Erik Bovee, Rick, Frank Schuurmans 

Afwezig: Jan Philipsen, Ger Janssen (mogelijk later), Mark v Lier 

 

Werkgroep schoolplein (aanwezig Kim van Rens) 

- Arena bijna klaar. Laatste beton laag niet mooi geworden. Wordt nog aan gewerkt. Indianen dorp 

wordt aangekleed. Glijbanen zijn geplaatst. Huisje Mertens heeft dak van asbest. Er wordt een 

net geplaatst. Toestellen zijn besteld en worden over 2 weken geleverd. Financiële 

ondersteuning Jantje Beton niet toegekend. Het lijkt op dit moment dat er een klein tekort 

ontstaat. School heeft aangegeven evt. tijdelijk bij te springen. Toestellen zijn i.o.m. school 

besteld die op de hoogte waren van situatie. Werkgroep geeft aan dat prioriteitsgelden van DR 

essentieel zijn. Verder lopen financiën volgens plan. Verwachting is dat project klaar is voor de 

vakantie. Er wordt aangegeven dat de lampen op het plein door de dunne laag beton scheef 

worden geduwd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is om dit te repareren.  SBBI status, 

nog geen voortgang.  

- Nav nog nagesproken over verantwoordelijkheid/ eigenaarschap dorps/schoolplein. Er wordt 

geconstateerd dat hier geen eenduidige afspraken zijn gemaakt. Besloten wordt dat dit met 

school en Torrekoel wordt besproken. Er vind een regulier overleg plaats op 29 juni. Piet kijkt of 

we dit moment kunnen gebruiken voor dit overleg. 

Ingekomen stukken 

- Boeren mert. Hulp gevraagd van DR voor ideeën en vrijwilligers. DR geeft suggestie om 

advertentie te plaatsen en wil hier verder geen rol in spelen. Erik formuleert antwoord. 

Notulen 

- Tekstueel: Blz 2. “Het wordt moeilijker om vrijwilligers te krijgen” weghalen uit notulen.  

- NAV: bord het Nest. Nest geeft aan dat er geen bord komt op plaats die is in eerst instantie is 

voorgesteld. Nemen idee om bord tegen gevel te plaatsen ter harte 

- Energieavond in Panningen. Bijeenkomst was niet druk wel inhoudelijk goed.  Komt vervolg op. 

Piet geeft aan dat belangrijk is voor DR om dit te volgen. Energiecollectieven elders kunnen 

kansen bieden voor Dorp. 

Stand van zaken DOP III 

- Werkgroep is bezig met verslaglegging van vervolggesprekken. Jongeren hebben aangegeven 

interesse te hebben in huurwoningen in Kronenberg. Tijdelijke woningen (als voorbeeld) zien er 



best netjes uit. Idee is om excursie te organiseren om daar met groepje jongeren te gaan kijken. 

Er is inmiddels contact gezocht met Wonen Limburg. 

- Ger schuift aan 20:45 

Bouwen en wonen 

- Geen nieuws ontvangen van Mark 

Schoolplein/ Dorpsplein. 

- Is behandeld 

Greenteam 

- Recent gesprek gehad met Hans Henzen. Wij krijgen voorstel van gemeente  wat 

snoeiwerkzaamheden  oplevert indien greenteam dit zou oppakken.  Gemeente zorgt eenmalig 

voor opschoon-actie esdoorn-scheuten langs de Peelstraat.  

Hippisch centrum 

- Infoavond 28 mei in Torrekoel. Komende week in Klökske, website, Facebook . Navraag bij 

Gemeente of Peelstraat bewoners al zijn geïnformeerd door gemeente. 14 juli zijn 

Peelstraatbewoners door Hippisch centrum uitgenodigd voor rondleiding/koffie.  

Rondvraag 

- Inspiratiebijeenkomst 27 mei. Piet heeft zich aangemeld.  

Vergadering wordt gesloten 21:32 uur. 

 

 

 

 


