Dorpsraadvergadering 14 september 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

Piet Selen, Rick Thijssen, Erik Bovée
Ger Janssen
Erik Bovee
Piet Selen

.
1.
Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De voorzitter maakt nogmaals de complimenten en bedankt Piet en Wietje voor de
geslaagde BBQ avond
2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
- Oproep locaties plaatsing ondergrondse glascontainer, 5 reacties welke worden
doorgegeven aan de gemeente.
2 x langs het infobord SV, bij de kerk, grasveld tussen jeux de boulesbaan en
pastorie
2 x linkerkant in de berm Torrestraat iets voorbij de bank
1 x Americaanseweg

3.

4.

Notulen vergadering 13 juli
Tekstueel geen opmerkingen en akkoord.
Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
Opknappen Grafmonument Kerkhof staat gepland voor zaterdag 24 september.
Gebeurt met vrijwilligers en we zijn ook blij met de hulp van enkele nabestaanden.
- Werkgroep is bezig met;
verder uitwerken wandelroute.
locatie monument en hiervoor ook in gesprek met grondeigenaren
Ontwerp monument bemanning Stirling bommenwerper
-

5.

6.

Project “Wonen in Kronenberg”
- Vervolgbijeenkomst wonen op 19 juli in de Torrekoel met o.a. wethouder Bob
Vostermans, Woonovatie en steunpunt Wonen Horst druk bezocht. Bijna 20 vooral
jongere bezoekers. Duidelijke uitleg plan Woonovatie langs de gymzaal en
mogelijkheden woonovatie indien men wil kopen.
Voor beide geld dat aanmelden/inschrijven keihard nodig is alvorens verdere
concrete stappen gezet kunnen worden. Dringende oproep als je iets zoekt laat het
weten en meld je aan bij een van beide organisaties
- We zijn ook blij met de vorderingen van de woningen aan de Simonsstraat, een
project waar de Dorpsraad lang hard aan getrokken heeft.
Project “EnergieKronenberg”
Op 13 september is de werkgroep weer bij elkaar geweest, door omstandigheden
vooral werk, waren er enkele afmeldingen.
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Daarom wel een aantal zaken doorgesproken en doet de groep het verzoek aan de
Dorpsraad een subsidie in het kader van Duurzaam door aan te vragen. Hiermee kan
een vervolgtraject op een goede manier en met ondersteuning ingezet worden.
7.

Project “Zorg in Kronenberg”
Dit staat even tot nader order “on hold”. Besloten wordt de inwoners die eerder hebben
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben uit te nodigen en hierover te informeren.

8.

Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg”
Mogelijkheden worden onderzocht om samen met het kerkbestuur een subsidie aan te
vragen ter ondersteuning van een onderzoek naar de kansen die er mogelijk zijn op het
gebied van herbestemming.

9.

Project “Kronenberg veilig – WABP”
Het is nog steeds niet gelukt een afspraak met een inleider te plannen.

10.

Voortgang accommodatiebeleid HadM
De vier partijen in Kronenberg (Kerk, KJEM, SV Kronenberg en gemeenschapshuis de
Torrekoel) zijn aan de slag met de inventarisatie en hebben met Huub Vousten, de
kartrekker namens de Dorpsraad, afgesproken op 1 september de benodigde stukken
aan te leveren zodat Huub dit uit kan werken en er een gezamenlijk document vanuit
Kronenberg van kan maken

11.

Communicatie
Geen direct nieuws te melden.

12.

Greenteam
- Er is een bosmaaier aangeschaft
- De heggen rond het dorpsplein/schoolplein zijn door het greenteam gesnoeid
- Binnenkort is er een bijeenkomst van de gemeente met de vrijwilligers inzake het
snoeien
- Terugkoppeling vanuit gemeente naar Den Bunder ivm groenvoorziening staat
gepland op 21 september, 20.00 uur.

13.

Dorpsradenoverleg Horst aan de Maas
Zie bovenstaande punten

14.

SLK

15.

Rondvraag
Op 5 september heeft Staatssecretaris Jette Klijnsma een bezoek gebracht aan Horst
aan de Maas en de Kompeniej hier Kronenberg in het bijzonder waarbij ze werd
opgehaald door de Wensbus. Bijna 50 deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en
chauffeurs waren hierbij aanwezig.

16.

Sluiting
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