Dorpsraadvergadering 14 januari 2015
Aanwezig:
Afgemeld:

Piet Selen, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Mark van Lier, Frank
Schuurmans, Jan Philipsen en Ger Janssen
Rick Thijssen

De vicevoorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet de aanwezigen
welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Recepties van carnaval; agendapunt 10 a
Sportdorp Sevenum; agendapunt 10 b

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen;
Nieuwsbrief Landschap Horst aan de Maas/uitnodiging kerstwandeling
Uitnodiging voor 14 januari 2015 door gemeente Horst aan de Maas inzake
toelichting op ontwikkelingen rond Hippisch Centrum
Toegankelijke verkeerskundige ondersteuning
Notulen van het overleg Sportdorp Sevenum op 26.11.2014
Kerstkaart Basisschool De Kroevert
Uitnodiging officiële opening nieuwe keuken en meubilair, Paul Verhaegh
wand en SV Kronenberg app op zondag 21 december om 14.30 uur
Uitnodiging Sportdorp Sevenum voor een infoavond op 7 januari 2015.
Vraag over een hele oude boom; waar deze zou staan….
SLK aanvraag vanuit fanfare. Deze is doorgestuurd naar de commissie
Gemeente heeft het saldo van de prioriteitsgelden doorgegeven

3. Notulen vergadering 10 december 2014
Notulen;

Pagina 3; Punt 5 tweede alinea; Ook hebben we een heel mooi bedrag… Dit
moet zijn ; Ook heeft de werkgroep een heel mooi bedrag mogen ontvangen
van de carnavalsvereniging van Kronenberg voor dit project.
Pagina 3; punt 6; Laatste regel; een schoffel e.d.; dit moet zijn ; schoffels e.d.
Pagina 5; punt 11; Er is 4 maal positief bericht; deze regel komt geheel te
vervallen.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
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Naar aanleiding van;

De aanvraag bij het oranjefonds is afgelopen maandag de deur uitgegaan.
Bedoeling is om op de dag van NL-doet 20 maart 2015, oudere inwoners van
Kronenberg (leeftijd 65+) een gratis ontbijt aan te bieden. Op initiatief van de
dorpsraad.

4. Nieuwjaarstreffen
Heeft allemaal goed gelopen. Het was zelfs iets drukker dan afgelopen jaar. Het
was gezellig!

5. Vooruitblik 2015
Dit agendapunt wordt later behandeld.

6. DOP III
Ger Janssen;
De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest om de uitslag van de enquête te
bekijken. Er zijn 91 respondenten. Een aantal reacties op de open vragen zijn
ondertussen in kaart gebracht. Daar staan leuke dingen bij. De werkgroep gaat
dit verder uitwerken. De vraag is welke acties er kunnen worden ondernomen;
Een verdiepingsslag met discussies? Uitslag eventueel op de website zetten?
Speciale aandacht voor jongeren. Hoe kunnen wij ze bereiken? Hier gaat de
werkgroep mee aan de slag. De dorpsraad is het ermee eens als de werkgroep
een avond hiervoor wil organiseren. Er wordt wel gevraagd of de uitslag eerst
gecommuniceerd wordt aan de leden van de dorpsraad alvorens een avond
wordt georganiseerd. Er wordt besloten dit in de eerstvolgende vergadering te
doen.

7. Bouwen en wonen
Mark van Lier;
Afgelopen week is de gemeente aangesloten bij een overleg met de 3
gegadigden. Bestemmingsprocedure is nu wel volledig aan de gang. Het hele
gebied om het MFC word hierin meegenomen. De drie gegadigden zijn steeds
concreter in hun plannen. Er is een mogelijkheid om met een groep van 4
verder te gaan. Er heeft zich een 4e geïnteresseerde gemeld. Met een beetje
geluk sluit deze aan. Bouwbord; de groep wil liever zelf de kar vlot trekken. Het is
echter nog niet helemaal duidelijk wat voor woningen het worden. Dan is het
lastig om een bord te maken met gedetailleerde informatie. De vraag wordt
geopperd of het ook een algemeen bord mag zijn. Om zo meer interesse te
wekken voor het project. Er mag wat meer communicatie komen. Mark zal
hierover met de groep in gesprek gaan. Ook informatie op internet plaatsen om
potentiële gegadigden zo breed mogelijk te bereiken. Eventueel de dorpsraad
benoemen voor het inwinnen van informatie. Het bord zou mogelijk uit de
prioriteitsgelden bekostigd kunnen worden. Een bord moet wel ondersteunt
worden met moderne communicatiemiddelen.
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Verslag van bijeenkomst met gemeente over wonen in de kernen van 8
december 2014; Hierin wordt de volgende tekst over Kronenberg gebruikt;
Kronenberg;
In Kronenberg is al 20 jaar niets bijgebouwd, wel zijn er huurwoningen verkocht. De bestaande
seniorenwoningen zijn verouderd. De senioren gaan noodgedwongen naar Sevenum. Er is een
locatie voor woningbouw beschikbaar rond het MFC. Bij de themabijeenkomst Wonen is de
conclusie getrokken dat er nauwelijks behoefte is. Mocht dit beeld niet correct zijn, zal dit
aangegeven worden.
In het bovenstaande overleg heeft o.a. Kronenberg aangegeven graag de
onderzoeken die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2014 (punt 1 en
3) te willen ontvangen. Dit is toegezegd. De cijfers moeten dus nog opgevraagd
worden.
Uiteraard kan de uitkomst van de enquête (DOP III) gebruikt worden om een en
ander te onderbouwen omtrent wonen.

8. Inrichting speelplaats / school-dorpsplein
Lilian Appeldoorn;
Ondertussen is ook het vak onder de boom (dichtst bij school) afgerond. Hierin
zijn een wilgenhut en betonnen stapstenen gerealiseerd. Ook is er een laag
houtsnippers op anti worteldoek geplaatst. De arena is onlangs door Ben
Donders uitgezet. Afgelopen zaterdag is de ruimte voor de fundering door een
graafmachine uitgegraven. Vandaag is door een groep van ongeveer 8
Kronenbergse mannen de fundering gestort. Beton is kant en klaar aangevoerd
door een betonwagen. Ge Claasens en Ben Donders zullen de arena zaterdag
a.s. gaan stellen. De metselwerkzaamheden beginnen zaterdag 24 januari.
Omdat fase II de volgende stap is, wil de werkgroep graag de opties voor de
locatie van de fietsenstalling peilen bij de dorpsraad. Voorkeur van de
werkgroep en team van school is het gebruik van de bestaande stalling aan de
Meerweg. Dit om wat meer ruimte te creëren om de speelelementen meer
ruimtelijk neer te kunnen zetten. Omdat de meningen hierover verdeeld zijn, zal
de werkgroep in de volgende vergadering twee opties in een plattegrond naar
voren laten komen.
Er wordt aangegeven dat veel Kronenbergers niet weten wat er gebeurd op
het school/dorpsplein. De werkgroep zal de Kronenbergers bijpraten over het
project via een redactioneel stuk in het Klökske. Ook wordt geopperd een foto
en tekst aan te leveren voor de website van de dorpsraad om zo Kronenbergers
te informeren.
Ook wordt er gevraagd wanneer de stratenmaker de opgang naar het
school/dorpsplein repareert. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren ten tijde van
bestrating van de multifunctionele arena. Lilian zal dit terugkoppelen naar de
werkgroep.
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9. Greenteam

Jan Philipsen;
Er wordt een afspraak gemaakt met Mark Peeters om de aanplant zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen. Hans Henzen vragen waarom de heggen
niet gesnoeid worden. Dit was namelijk toegezegd. De jassen zijn aan de leden
van het greenteam uitgedeeld.
Erik Bovee; Hij heeft samen met Jan Philipsen een rondje met de groengroep
gemaakt. Om de tuin bij de pastorie mogelijk te gaan gebruiken als
schooltuin/dorpstuin is besproken. De rol van de dorpsraad hierin zou kunnen zijn
om de betrokken partijen bij elkaar te brengen.
Het planten van 3 bomen rondom het schoolplein is een initiatief van de
groengroep. Erik heeft in de papieren van Mariëlle Kok gekeken maar geen
informatie hieromtrent gevonden. Het voorstel is om 3 Lindes te laten planten.
Hoog opgesnoeid zodat er goed onderdoor gekeken kan worden en zicht
behouden blijft op de kerk en omgeving. Je krijgt hierdoor een groene omlijsting
van het plein. Het betreft Lindes die geen troep leveren. Dit wordt door de
aanwezigen akkoord bevonden.

10. Equestrian Centre de Peelbergen
Jan Philipsen heeft diverse vragen gesteld in het overleg van zojuist. Er komt ook
nog een avond voor de Kronenbergse en Evertsoordse inwoners om
geïnformeerd te worden. Ook zal de dorpsraad op de hoogte gehouden
worden over de ontwikkelingen.

10 a Sportdorp Sevenum
Er is onlangs een informatie avond geweest. Een afvaardiging van het bestuur
van de Torrekoel en van SV Kronenberg is hier naartoe geweest. (Gymzaal en
sportvelden). Het blijkt een behoorlijk Sevenum – Sparta verhaal. Piet Selen heeft
de commissie gevraagd of zij het plan door kunnen sturen. Vooral om te kijken
of Kronenberg ook in deze plannen op is genomen. Dit plan heeft Piet
ondertussen ontvangen. Men wil graag het gesprek met deze club aangaan.
Op 16 maart is er in de Torrekoel een informatie avond over dit onderwerp.

10 b Recepties carnaval

Degenen die aanwezig zijn bij een carnavalsactiviteit zullen gezamenlijk de
envelop overhandigen.
Erik Bovee maakt een groeps-app voor de dorpsraad.
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11. Rondvraag
Jan Philipsen; een schema voor voorzitterschap maken. Erik Bovee neemt dit de
volgende keer op zich.
Mark van Lier; Kerststal door de Kjem op kerstavond is goed bevallen
Piet Selen; tekst voor VKKL krantje moet nog opgesteld worden. Ger Janssen zal
hierbij helpen.
Op de agenda voor de volgende vergadering;
Vooruitblik 2015
Overleg met college.
Presentatie DOPIII

12. Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur en dankt alle aanwezigen
voor hun komst en inbreng.
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