Dorpsraadvergadering 14 oktober 2015
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:
Notulist:

Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Frank Schuurmans, Rick Thijssen, Mark
Jan Philipsen
Mark van Lier (met kennisgeving)
Linda Schever (Synthese) en Peter Huys (BIEB-project)
Ger Janssen

Frank opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Linda Schever werkt (gedeeltelijk) voor Synthese Horst en komt o.a. kennismaken en
meeluisteren m.n. n.a.v. het agendapunt huisvesting jongeren.
Peter Huys komt de dorpsraad even bijpraten, het bouwplan is door welstand goedgekeurd.
De gemeente kan nog geen duidelijkheid verschaffen m.b.t. de verdere ontwikkeling rondom
de Torrekoel. Gesprek geweest met wethouder Vostermans. Een gegadigde heeft zich
gemeld voor de 4e woning maar e.e.a. is nog niet concreet. Op dit moment is men bezig met
de laatste loodjes voor de omgevingsvergunning, m.n. de invulling van de grasstrook langs
de parkeerplaats baart de nieuwe bewoners zorgen en Peter uit zijn zorg m.b.t. het plaatsten
van woonunits. Hij ziet liever extra parkeerplaatsen en groen. De gemeente is niet duidelijk
op dit moment. Vraag: hoe denkt de DR hier over? Hier komen we later in de vergadering op
terug. (zie punt ..). De mening van de dorpsraad zal aan Peter Huys worden medegedeeld.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd: Greenteam, dorpsplein/schoolplein en
woningbouw.

2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen: geen

-

Ingekomen: ( is doorgestuurd)
Notulen overleg beheer dorps-/schoolplein (bijlage)
Verslag brainstormsessie Accommodaties d.d. 27-6 
Vraag IKL inz. medewerking natuuronderhoud (bijlage)
Gemeente: informatie inz. commissie en raadsvergadering 
Gemeente: uitnodiging DRO 7-9 
FMR Prod.: Gegevens gemeentegids 2016
Fanfare: factuur en verantwoording SLK aanvraag (bijlage)
Sportdorp Sevenum: agenda overleg 9-9 
Gemeente: Kern met Pit 
Gemeente: Notulen DRO 
LVKK: Duurzame dorpen (bijlage)
Torrekoel: verzoek verzetten aanvangstijdstip DR vergaderingen 
Rotary HadM: diner vrijwilligers (namen doorgeven)
Sportdorp Sevenum: notulen 9-9 (bijlage)
Nat. Fonds Kinderhulp: verzoek deelname gezamenlijke collecte 
Gemeente: uitnodiging Accommodatiebeleid 19-10 
VKKL: uitnodiging Plattelands Parlement 14-11 
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Verzonden: Geen
3.

Notulen vergadering 8 juli 2015
Tekstueel:
Naar aanleiding van: geen opmerkingen

4.

DOP-III
Op 10 september is de presentatie geweest van het DOP-III. De meningen zijn
verdeeld over de beperkte belangstelling op deze avond. Inhoudelijk was de avond
echter goed en hier kunnen we mee verder.
Aan het eind van de avond hebben de aanwezigen hun prioriteiten kenbaar kunnen
maken m.b.t. de wensenlijst. In de volgende vergadering zal door de DR een actielijst
worden opgesteld. Hiervoor wordt alle leden gevraagd hun top-10 samen te stellen uit
de punten van de wensenlijst. Dit vertalen we dan samen met de prioriteiten van de
aanwezigen bij de DOP-III presentatie naar een actielijst.

5.

Duurzame dorpen
In het kader van het LVKK project ‘duurzame dorpen’ gaan we bekijken of er draagvlak
is voor een werkgroep inzake energie collectief (dit was ook al onderdeel van het DOPIII). Voorbeeld: een energie project in het noorden van Nederland waarbij de opbrengst
geïnvesteerd wordt in het dorp i.p.v. ten goede komt aan de individuele deelnemers.
Het project Buurtkracht in Horst-America is een andere vorm waarbij gezamenlijk
zonnepanelen werden ingekocht maar waar slechts het individu beter van wordt. Alle
Postmus van LVKK heeft nog niet gereageerd op ons projectvoorstel. Piet houdt een
vinger aan de pols.

6.

Kern met Pit
Piet is, samen met Ad Philipsen, Jan Philipsen (de Bengd) en Louk Severens, aan het
bekijken of er mogelijkheden zijn om een monument te plaatsen voor de gesneuvelden
bij de crash van een Spitfire in de 2e wereldoorlog in de omgeving van ons dorp. Dit
monument zou dan opgenomen kunnen worden in een wandelroute langs een aantal
interessante ‘oorlogslocaties’ in Kronenberg. Piet wil dit thema gebruiken om het als
project aan te kaarten bij Kern met Pit. De dorpsraad wordt gevraagd dit, voor de
Kronenbergse historie belangrijke, project te steunen echter de daadwerkelijke
activiteiten worden verricht door genoemde werkgroep. Deadline voor indiening van het
projectvoorstel bij de Heidemij is 31 oktober.

7.

Nieuws van het greenteam
Jan heeft de plannen van de gemeente inzake het nieuwe werk overzicht voor het
Greenteam binnen gekregen. Het Greenteam wil dit wel oppakken mede gezien de
extra vergoeding die dit oplevert voor ons dorp. Het benodigde extra materieel dat
hiervoor nodig is, o.a. een elektrische heggenschaar, kan worden aangeschaft. Verder
stelt Jan een eigen kantensnijder ter beschikking tegen vergoeding van benzine en
slijtdelen. Jan regelt dit met Erik. De vervanger voor Hans Henzen als contactpersoon
bij de gemeente wordt mevr. Monique Peters. Planten etc. worden aangevuld.
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Helaas hebben zich nog geen nieuwe vrijwilligers aangemeld. Nog maar een keer een
oproep plaatsen in het Klökske. Er heeft zich wel een dame aangemeld maar die doet
pas mee als er meerdere dames mee doen.
8.

Inrichting speelplaats / dorpsplein
Allereerst de complimenten van de dorpsraad aan de werkgroep voor de organisatie
van de fantastisch opening van het nieuwe school- / dorpsplein op 8 oktober jl.
Op 1 juli is er overleg geweest tussen de school en de dorpsraad m.b.t. onderhoud en
beheer van het plein. Hierbij heeft de school aangegeven weliswaar het onderhoud van
de speeltoestellen en vervangen van lampen voor haar rekening te nemen.
Omdat ons plein openbaar is ligt de situatie hier anders. Vaak worden ’s avonds en in
de weekenden spullen vernield. School geeft aan dat zij in de toekomst een beroep
kunnen doen op de dorpsraad om kosten te delen indien spullen ’s avonds en in het
weekend vernield worden.
Een aantal leden van de dorpsraad heeft hier problemen mee omdat zij in de planfase
van het project duidelijk hebben aangeven het onwenselijk te vinden dat de dorpsraad
eigenaar word van de speeltoestellen. Als zodanig kan zij dus ook geen risico dragen
voor kosten ontstaan uit vernielingen
Op 20 oktober is een bespreking gepland over het beheer en de verantwoordelijkheden
t.a.v. het dorpsplein / schoolplein. Frank en Ger gaan hier naar toe om duidelijkheid te
krijgen m.b.t. deze aangelegenheid.

9.

Huisvesting Jongeren in Kronenberg
Veel Kronenbergse jongeren hebben aangegeven graag in het eigen dorp te blijven
wonen maar kopen is (nog) geen optie en huren is niet mogelijk omdat er geen aanbod
is. Een groep jongeren is gaan kijken in Panningen hoe daar Neptunus woningen
worden gebruikt. Hun wens om zelfstandig en goedkoop te kunnen (blijven) wonen in
Kronenberg is met de gemeente (wethouder Vostermans) besproken maar een
concrete oplossing is nog niet in zicht. Om te voorkomen dat vele jongeren Kronenberg
gaan verlaten (en in de meeste gevallen nooit meer terugkomen) is het noodzakelijk
om snel een oplossing te vinden zodat deze jeugd voor Kronenberg behouden blijft.
Met wethouder Vostermans is afgesproken dat er een vervolgbijeenkomst wordt
georganiseerd echter dit is tot op heden niet concreet gemaakt.
De plaats is van minder belang, er moeten oplossingen worden gezocht. Neptunus
woningen plaatsen is een van de mogelijkheden, verbouwen van vrijkomende panden
tot appartementencomplex is een andere. Probleem is dat het reguliere pad van het
'bouwen van woonruimte' een te traag traject is voor de jongeren.
Piet, die dit project samen met de jongeren tot nu toe heeft geleidt, zal de wethouder
vragen naar de stand van zaken. Wordt vervolgd.

10.

Woningbouw
De eerder deze avond gestelde vraag van Peter Huys wordt besproken. Na grondige
overweging besluit de dorpsraad dat zij in principe niet tegen woningbouw is op de
strook grond naast de parkeerplaats van de gymzaal.
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Echter aandacht zal moeten worden gegeven aan het aantal en de kwaliteit van deze
woningen. Verder zal de dorpsraad de gemeente vragen om aandacht m.b.t. de verder
toenemende druk op de aanwezige parkeerplaatsen. De dorpsraad zal de gemeente
vragen naar hun definitieve plannen m.b.t. genoemde strook grond.
11.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 23.15 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 11 november en
zal dan worden voorgezeten door Piet.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 11 november 2015.
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