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Dorpsraadvergadering  13 september 2011 

 
 
Aanwezig; Piet Kurvers, Rick Thijssen, Dianne Spreeuwenberg, Piet Selen,  Lilian Appeldoorn, Jan Philipsen, 
Frank Schuurmans. 
 
Afwezig; Mark van Lier en Erik Bovee komen later. 
 
Piet Kurvers (waarnemend voorzitter) opent de vergadering om  19.40 uur en heet de aanwezigen welkom. 
  
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Piet Selen; verordening Dorpsraad. Als iedereen de informatie gelezen heeft, wordt erop teruggekomen.  

 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 

 Kleine Kernen Limburg hebben gevraagd of er een burgerpanel samengesteld kan worden per kleine 
gemeente.Piet Selen gaat dit bekijken. 
Digitalisering post; Gemeente wil geen ongeadresseerde post meer ontvangen. 
Participatie platform Horst aan de Maas: Woensdag 12 oktober is er een bijeenkomst. 
Uitnodiging aftrapbijeenkomst kanteling maatschappelijke ondersteuning; Piet Selen gaat hier naartoe. Dit vindt 
plaats in de Wingerd in Sevenum. 
Week van het pinnen; SV Kronenberg is toentertijd opgegeven. Het bankrekeningnummer zal opgevraagd 
moeten worden zodat het bedrag overgemaakt kan worden.  

 
Gemeenteoverleg voorafgaande aan de presentatie van het centrumplan. Het schoolplein/dorpsplein: Hoe 
moet het onderhoud gefinancierd worden. Het plein is namelijk niet voor 100% een schoolplein. Er is sprake van 
een combinatiefunctie. Er zal een taakverdeling met school/gemeenschapsvoorziening de Torrekoel moeten 
komen. Het onderhoud zal planmatig geregeld moeten worden. Tevens zijn de plannen van het Centrumplan 
uitgelegd.  

 
3. Notulen en actielijst DR 8 juni mei 2011 
Notulen:  
Aanvulling brief buurtbewoner; er is een nieuw beleid vanuit de gemeente. 
Pagina 2: Overlast hondenpoep; De gemeente heeft de hondentoiletten gekozen en de Dorpsraad heeft dit 
advies overgenomen.  
Fondswerving: laatste regel verwijderen. 
Nr. 6. Pagina 5 ; is er een brief door stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg 
N. Verhaeg en P. selen zullen namens de stichting Gemeenschapsvoorzieningen zitting hebben.  
 
 
 
 
Naar aanleiding van de notulen: 
 
Piet Selen vraagt of de KBO al benaderd is. Dit gaat Dianne Spreeuwenberg alsnog doen.  
Glasvezel; Jan Philipsen geeft aan de brief niet te hebben ontvangen van Piet Kurvers.  
 
De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd.  
 
Actielijst: 
Nr. 2; Glascontainer; Ibor doet onderzoek. 
 
4. Voortgang projekten: 

a. Noodpalenplan 
Jan Philipsen licht de stand van zaken toe. Het projekt is zo goed als klaar. Er is contact met een 
ambtenaar om de locatie te bekijken. Er zal een afspraak gemaakt moeten worden. 
 

b. Dorpsommetjes 8 van Kronenberg 
Er wordt een concept getoond van het infobord. Het logo zal iets aangepast moeten worden. Jan 
Philipsen gaat dit doorgeven. Er zal voortgang gemaakt moeten worden met de offertes zodat een en 
ander gezamenlijk ingediend kan worden. Piet Selen zal er werk van maken.  



 

 

Dorpsraadvergadering 13 juli 2011 Pagina 2 

 

 

 

 
Erik Bovee sluit aan bij de vergadering. 
 

c. Gezamenlijke collecte 
Erik Bovee licht het een en ander toe. In juni 2011 is er een  bijeenkomst geweest. Op 29 september a.s. 
vindt de vervolgbijeenkomst plaats om een definitieve beslissing te nemen. Vraag is of er een officiele 
stichting voor in het leven moet worden geroepen of dat alles via de Dorpsraad gaat. De vraag wordt 
gesteld of de leden er bezwaar tegen hebben als alles via de Dorpsraad gaat; niemand heeft er 
problemen mee. 
 

d. Fondswerving schoolplein/dorpsplein 
Piet Selen licht toe; Een en ander zal bij de projektgroep BMV besproken worden. Er is onduidelijkheid 
of en hoe de fondswerving plaats moeten vinden. Actie wordt pas ondernomen bij duidelijkheid. 
 

e. Centrumplan 
Morgen info avond vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Vanaf 20.00 uur zal uitleg gegeven worden door Frank 
Schuurmans. Mensen kunnen opmerkingen plaatsen via een vragenlijst. Er is een voorlopig budget 
toegekend van € 5.000 door de gemeente.  
 
 
Er zal nog een afspraak gemaakt moeten worden met de wethouders voordat de vergadering met het 
college plaatsvindt. Dianne Spreeuwenberg zal contact opnemen met Gertie Peeters om een datum 
hiervoor af te spreken. Paul Dijkman heeft nogmaals aangegeven dat het belangrijk is om bij de 
Provincie aan te kloppen. Er wordt aangegeven om informatief contact op te nemen over de 
mogelijkheden. Piet Kurvers gaat dit doen. 
 
De vraag wordt gesteld of de schetsen na de 14e september op de website geplaatst kunnen worden 
zodat mensen er nog eens op terug kunnen komen. Men vind het echter beter deze schetsen 
bijvoorbeeld in de Torrekoel ter inzage te leggen. Er wordt afgesproken de poster in de Torrekoel op te 
hangen met tekst en te verwijzen naar de website info.kronenberg.nl. In de volgende vergadering zal 
goedkeuring van de leden van de Dorpsraad voor dit plan gegeven moeten worden zodat inwoners 
binnen een bepaalde termijn kunnen reageren. Procedureel zal de Dorpsraad een keer bijelkaar moeten 
komen om overeenstemming te bereiken. 
 

f. Website 
Rick Thijssen licht de stand van zaken toe; De website www.dorpsraadkronenberg.nl is voor 
Dorpsraadleden te bekijken. Er is overleg met de Torrekoel geweest. Aan de portalfunctie wordt veel 
waarde gehecht. De meningen zijn verdeeld. De mening om een geheel eigen site te lanceren 
overheerst en de portalfunctie laten vervallen. De Torrekoel kan benaderd worden om Kronenberginfo.nl 
te handhaven of een eigen site te realiseren. De website van de Dorpsraad gaat zo snel mogelijk de 
lucht in. Dit kan evtueel binnen een week. In het Klökse kan de lancering gemeld worden.  
 

g. BMV 
Alles ligt ongeveer op schema.  
 

5. Voorzitter 
Er is vanuit de geledingen van de Dorpsraad geen interesse in deze functie.  
Er zal een oproep geplaatst worden in het Klökske en op de website. Het concept van het profiel van de voorzitter 
wordt hier en daar gecorrigeerd. Erik Bovee neemt de wijzigigingen in het profiel op. Piet Kurvers stelt een oproep 
op. Dianne Spreeuwenberg zorgt ervoor dat dit in het Klökske geplaatst wordt.  
 
6. Rondvraag 

 Erik Bovee; hoe zit het met aanleg van glasvezel in het buitengebied. Jan Philipsen legt uit dat er in het 
dorpsradenoverleg afgesproken is dat dit geen zaak is voor de Dorpsraden. Er hoeft dus geen aandacht meer 
aan gegeven te worden. 

 
 Jan Philipsen; Verzoek gekregen of er interesse is voor een tuinenwedstrijd in het kader van de Floriade.  
 
 

Piet Selen; Werkgroep Dorpsdagvoorziening; wie wil er aansluiten binnen de Dorpsraad. 
In de opstartfase zal er wat meer tijd ingestoken moeten worden. Rick Thijssen zegt toe. 
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Dianne Spreeuwenberg; 21 september is gebruikersoverleg van de Torrekoel. Ze vraagt wie er interesse heeft 
om hier naartoe te gaan. Jan Philipsen overweegt er naartoe te gaan.  
 
Mark van Lier sluit aan. Hij geeft aan dat hij door zijn studie voorlopig geen tijd in de Dorpsraad kan steken. Wel 
geeft hij aan graag lid te willen blijven en na het afronden van de studie zal hij weer aansluiten. 
 

7. Sluiting   
De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering      
om 22.30 uur. 
 
 
 

Genotuleerd door Lilian Appeldoorn. 
  
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 13 september 2011. 
 
 
Ondertekend voor akkoord door Dianne Spreeuwenberg, secretaris  
 
 
____________ 
 
 
 
Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, wnd. Voorzitter 
 
____________ 


