Dorpsraadvergadering 13 oktober
2010
Afwezig Erik.

Gertie en Roel de Jong (afd IBAR) komen praten over het stappenplan voor de blauwdruk van de kern.
Wij gaan een wensbeeld opstellen samen met enkele inwoners van Kronenberg.
1.

De tekening wordt achterhaald op de gemeente, en een topografiekaart (groot en enkele A3) worden
aangeleverd. Over 1 week krijgen we de tekeningen van Gertie.

2.

Inwoners worden ingelicht en opgeroepen om mee te willen denken.

3.

Op deze kaart kunnen we intekenen wat we willen, parkeer, recreatief, groen, wegverloop(welke wegen
willen we en hoe), snelheidsremmende maatregelen en enz. Het beste is om gewoon dingen in te
tekenen(samen met inwoners). Zo heb je een beeld van hoe zoiets er uit kan zien.

4.

Welk materiaal (bv asfalt of klinkers)

5.

Dan contact opnemen met de gemeente zodat de plannen bekeken kunnen worden.

Vastgesteld beleid, monumentale woningen, verkeersplan, de kaders worden nog aangereikt waar we ons
wettelijk aan moeten houden.
Het vlekkenplan wordt omgezet in een geschetst plan, wat gebruikt kan gaan worden als er iets in de kern
veranderd wordt. Dit plan bieden we aan de gemeente aan.
Plangebied is de gehele bebouwde kom, we kunnen ook de kern pakken samen met de aanliggende woonstraten.
Of richten op de kern en de problemen in de woonstraten.

Agenda:

•

Vaststelling agenda;

•

Mededelingen / Ingekomen stukken;

o

Kennisgeving van de toe te kennen prioriteitsgelden voor 2011, moet nog goed gekeurd
worden door de raad.

o

De kosten van de dorpenavond zijn €45 per dorpsraad.

o

MKB, pin en win aktie, een goed doel doorgeven, wij geven de renovatie van het sv- gebouw
door als goed doel.

o

Kleine kernen krant ontvangen en opgave voor het plattelandsparlement limburg op 29 okt.

o

Uitnodinging voor de algemene ledenvergadering VkkL. Hierbij het jaarverslag ontvangen.

o

Programma begroting ontvangen van de gemeente.

o

Aanvraag gedaan voor bladkorven in Steyvershorst.

•

Notulen en actielijst DR 8 september 2010; zijn goedgekeurd..

•

Correspondentie met gemeente; moet via secretariaat lopen.

•

Beslissing aanvraag SLK Monte Corona; wordt goedgekeurd, formeel mededelen en in het Klökske
plaatsen.

•
•

Vrachtwagen standplaats Kronenberg; wordt aktie in ondernomen.
Stand van zaken “ommetje Groote Veld”; er wordt wederom contact opgenomen met de eigenaar
van de grond.

•

Stand van zaken BMV; we hebben kennis genomen dat de gemeente de BMV gaat bouwen.
De woningen die gebouwd gaan worden op de grond van de oude school zouden een aantal
huurwoningen worden. Er wordt nagevraagd hoe het zit met de te bouwen huurwoningen en of dit door
gaat. Hoe zit het met de geplande bouw van de huurwoningen deze vraag wordt nu gesteld.

4 november is de presentatie van het terrein rondom de BMV.

•

Website;

•

Rondvraag;

