
 

 

Dorpsraadvergadering 14 mei 2014 Pagina 1 
 
 
 

 

Dorpsraadvergadering 14 mei 2014 

 
Aanwezig: Piet Kurvers, Erik Bovee, Lilian Appeldoorn, Rick Thijssen, Jan Philipsen, 

Ger Janssen 

 

Afwezig:  Frank Schuurmans, Piet Selen, Mark van Lier (komt later) 

 

Piet Kurvers opent de vergadering om  19.36   uur en heet de aanwezigen welkom. In 

het bijzonder Luc van den Beuken.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Nieuwe voorzitter. 
 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen; 

 Notulen eerste bijeenkomst DOPIII met verenigingen en inwoners van 

Kronenberg 

 Uitnodiging voor de bijeenkomst „Inspiratie uit de Regio‟, welke gehouden zal 

worden op 21 mei a.s. te Well. 

 Verslag van de eerste bijeenkomst m.b.t. de problematiek van het verkeer 

van Horst richting Middenpeelweg en de problematiek m.b.t. de spoorweg- 

overgang bij het station. 

 Uitnodiging WIJ festival van 17 mei. Het greenteam heeft zich hiervoor 

aangemeld. Er worden filmpjes en foto‟s doorlopend op laptop vertoond van 

de werkzaamheden van het greenteam. Ook de Wensbus en de Kompeniej is 

aanwezig. Er staan 35 standhouders.  

 De uitnodiging voor de opening van de kermis in Horst 

 Verslag dorpsradenoverleg van 7 april jl. 

 Factuur SV inzake SLK, deze is via het secretariaat doorgestuurd naar Erik 

Bovee 

 

3. Notulen vergadering en actielijst 12 februari 2014 
Notulen;   

Geen aanpassingen. 

 

Naar aanleiding van de notulen; 

Wettelijke aansprakelijkheid; Ger informeert bij Gertie.  

Nieuw bord van het ommetje; Jan Philipsen heeft lang moeten wachten en 

heeft nog eens naar Mart Lenssen gebeld. Er is constant overleg met Hint in 

verband met diverse aanpassingen. Er wordt aan gewerkt en hij verwacht snel 

afhandeling.  
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4. Kennismaking met Luc van den Beuken (Raadslid Essentie)  
Luc van den Beuken is door de dorpsraad uitgenodigd. Luc vind het belangrijk 

om elkaar op de hoogte te houden. Hij stelt voor om af en toe aan te schuiven 

bij de vergaderingen van de dorpsraad. Ger stelt voor om de agenda steeds 

door te sturen waarop beslist kan worden of het belangrijk is voor Luc om aan te 

sluiten.  

 

5. Bouwen en wonen 
Piet Kurvers; er is een groep bezig met CPO wat betreft bouwen op de locatie 

van de oude basisschool. Er zijn 8 geïnteresseerden. Er is gisteren tijdens een 

bijeenkomst nog een hoop informatie uitgewisseld. Rabobank, gemeente en 

architect hebben toelichting gegeven. De architect begeleid het proces. Om 

er voordeel uit te halen zal de groep in overleg moeten om de kosten te 

drukken.  

 

20.18 uur Piet Selen sluit aan.  

 

Er is in de persoon van Harrie De Weijer een contactpersoon die in naam van de 

dorpsraad de geïnteresseerden objectief kan informeren. Donderdagavond is 

er een info avond met Wonen Limburg en Woonwenz. Ger Janssen en Piet 

Kurvers en Mark van Lier zullen vanuit de dorpsraad aansluiten.  

 

6. Inrichting speelplaats / dorpsplein  
Lilian Appeldoorn; Ongeveer 3 weken geleden is de subsidieaanvraag 

“Gezonde schoolpleinen” in samenwerking met Nicolette Seuren de deur uit 

gegaan. Inschrijving mogelijk tot en met 9 mei jl. We wachten op een reactie. 

Volgende week komt de werkgroep weer bij elkaar. Omdat er op korte termijn 

nog niks veranderd aan de perken onder de grote bomen, wordt het idee 

geopperd nog een keer met de Dorpsraad het onkruid op het plein te wieden.  

 

7. Jeu de Boules toernooi  
Jan Philipsen en Mark van Lier zullen dit oppakken. Op school nogmaals 

vermelden dat er ook Jeu de Boules ballen op school zijn. Dit zal Lilian 

doorgeven. 

 

8. Nieuws van het greenteam  
Jan Philipsen; Ze zijn weer gestart met de werkzaamheden, ondanks de regen is 

toch driekwart van Kronenberg onkruidvrij gemaakt.  

 

20.36 uur Mark van Lier sluit aan. 
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9. DOP – III  
Piet Selen; er was een redelijk aantal verenigingen en organisaties aanwezig. Er 

is uitgelegd wat de kijk op het verhaal is vanuit de Dorpsraad. Gaandeweg de 

avond is het verhaal redelijk duidelijk overgekomen. De conceptenquête zal 

aan de Dorpsraad voorgelegd worden. Het is wenselijk om op de site van de 

Dorpsraad een knop met DOPIII te plaatsen. Er wordt voorgesteld de notulen in 

het Klökske te zetten met een doorverwijzing naar de site van de dorpsraad.  

 

Aanvulling agendapunt 5; Bouwen en wonen; Mark van Lier; geïnteresseerden 

gaan samen naar een vergelijkbaar CPO project kijken. In de week na 

Hemelvaart komt de groep weer bij elkaar. Dan moet alles concreet zijn. 

Iedereen was er positief over. De bijeenkomst was erg informatief. Harrie de 

Weijer is de vraagbaak over kosten en dergelijke, om te toetsen als 

onafhankelijk deskundige. Dit werd door de groep erg op prijs gesteld. Het is 

belangrijk om een redactioneel stukje te plaatsen zodat de buitenwereld op de 

hoogte is van de vorderingen.  

 

Aanvulling agendapunt 7; Jeu de Boules toernooi; Mark en Jan zullen een 

datum plannen voor een overleg.  

 

10. Rondvraag 
Mark van Lier; bijeenkomst van aanstaande donderdag met woningstichting. 

Het initiatief komt van de gemeente. Van tevoren Wonen Limburg vragen wat 

er nog aan huurhuizen zijn in Kronenberg. Om een juist beeld te kunnen 

scheppen.  

Piet Selen; Tijdens het overleg met DOPIII gaven enkele inwoners aan dat het 

belangrijk is te visualiseren wat er precies gerealiseerd is van de blauwdruk.    

Wensbus; stichting Welzijn heeft de bijdrage van de Dorpsraad niet nodig door 

een bijdrage van de provincie.  

Bewegwijzering van de 8 van Kronenberg wordt niet door iedereen als duidelijk 

ervaren.  

Op de wandeling met Pasen zijn ongeveer 20 personen geweest. Misschien is 

het mooi om zo‟n wandeling elk jaar te organiseren.  

Wijkgericht werken en de evaluatie daarvan. Gemeente verwijst naar de 

kadernota. Maar er staat maar 1 regel! Als de gemeente een Pilot uitzet, moet 

dit met de betrokken partijen op een juiste manier afgerond worden. Piet Selen 

zal een opzetje maken en dit via het secretariaat naar de gemeente laten 

sturen.  

 

21.40 uur; Luc van den Beuken verlaat de vergadering. 

 

Ger Janssen; Piet Kurvers heeft aangegeven te stoppen als voorzitter aan het 

einde van dit jaar. Het is wenselijk dat alle dorpsraadleden alvast nadenken 

over de wijze van opvolging.  
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11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 

vergadering om   21.50     uur  

 
 

 


