Dorpsraadvergadering 17 februari 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:
Voorzitter:
Notulist:

Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Rick Thijssen, Jan Philipsen
Mark van Lier
Dhr. Hans Steenmetz, Consul Oorlogsgravenstichting Horst aan de Maas
Piet Selen
Ger Janssen

Piet opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen, en m.n. onze bezoeker van
vanavond, van harte welkom.
1.

Bezoek Dhr. Steenmetz
De Oorlogsgravenstichting is gevestigd in Den Haag en houdt o.a. toezicht op de
'kwaliteit' van graven waarvan bekend is dat er oorlogsslachtoffers liggen.
In Kronenberg bevinden zich op het kerkhof 7 oorlogsslachtoffers waarvan er 1
(Hendrik Hoeymakers) is bijgezet in een familiegraf is en de overige 6 elk een apart
graf hebben op een centraal gedeelte van ons kerkhof. Deze 6 personen zijn tijdens de
kerkrazzia in Oktober 1944 gedeporteerd naar Duitsland en aldaar overleden.
Dhr. Steenmetz, in zijn functie als consul van de Oorlogsgravenstichting, heeft tijdens
een inspectie geconstateerd dat genoemde 6 graven toe zijn aan een “opknapbeurt”.
Mocht familie (of anderszins iemand) ontbreken om dit te doen dan kan een
oorlogsgraf (al dan niet op verzoek van betrokkenen) worden geruimd waarna de nog
aanwezige resten worden overgebracht naar, en herbegraven op, de algemene
oorlogsbegraafplaats in Loenen.
De vraag van Dhr,. Steenmetz is of de dorpsraad mee wil werken om deze 6 graven
op te (kunnen) knappen? In eerste instantie wordt hulp gevraagd bij het zoeken naar
familie van deze personen en de vraag stellen of zij het graf willen opknappen.
Piet wil zich hierover ontfermen vanwege de samenhang met het project inzake het
project „Oorlogssporen in Kronenberg‟ waar hij mee bezig is. Piet zal contact opnemen
met Bert Billekens en hiermee afstemmen welke families er verder nog mee willen en
kunnen doen. Als er wat gebeurd of er is hulp nodig dan meld Piet zich.

2.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd:
Communicatie (achter agendapunt 10)

3.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen: geen
Ingekomen:
Gemeente: Resultaten Leefbaarheidsonderzoek 
Huis van de Zorg (2x) 
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Gemeente: oproep agendapunten DRO 
Gemeente: Uitnodiging Commitment bijeenkomst Talentenbank 
Gemeente: Uitnodiging presentatie plannen Sportzone 
Sportdorp Sevenum (2x) 
Kerkbestuur: bevestiging aanwezig (2 pers) op DR 12 maart
Dynamiek: Uitnodiging afscheidsreceptie Jan Jenniskens 
Synthese: behoeftepeiling cursussen 
Verzonden:
Gemeente: Mike Peeters inz. talentenbank (diverse)
Wonen Limburg: verzoek tot verstrekking info huurders Kronenberg (2x)
Gemeente: informatie rondje dorpen DRO
Kerkbestuur: uitnodiging gesprek
4.

Notulen vergadering 13 januari 2016
n.a.v. Punt 5, Zorgcollectief: De Stichting Welzijn beraadt zich nog op het oppakken
van een aantal DOP III actiepunten w.o. het opzetten van een Zorgcollectief.
Vooralsnog heeft het stichtingsbestuur nog geen besluit hierover genomen. Hopelijk
binnenkort nieuws.
Met deze wijzingen / aanvullingen worden de notulen goedgekeurd.

5.

Actielijst DOP-III
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

6.

Kern met Pit
Dit agendapunt wordt omgezet in “Oorlogssporen in Kronenberg” De presentatie in
Grathem is succesvol verlopen en de werkgroep kan van start. Piet werkt een
aanvraag richting RABO voor een bijdrage uit het Cooperatiefonds.

7.

Wonen in Kronenberg
Huisvesting jongeren
Info wethouder Bob Vostermans dat er binnenkort concreet iets gaat gebeuren in
Kronenberg. Even afwachten waar het naar toe gaat.

8.

Greenteam
Jan heeft contact gehad met de gemeente over het project de Beuk waaraan de
toegezegde NL Doet subsidie wordt besteedt. Overleg met de bewoners volgt nog om
hun betrokkenheid bij dit project te stimuleren.

9.

Duurzame dorpen
Energiecollectief: Jan vermeldt dat er door Enexis een presentatie is gegeven aan het
DRO m.b.t. het project Buurkracht (o.a. uitgevoerd in America) waarbij diverse vormen
van energiebesparing en energieopwekking zijn gerealiseerd.
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In het kader van het project “Duurzame dorpen” zijn wij al bezig om vouchers t.w.v.
2000 Euro binnen te halen om hiermee expertise in te kunnen kopen voor ons project
“Energiecollectief”. Piet heeft op verzoek van Alle Postmus 2 offertes aangevraagd
voor deze expertise.
Wij benaderen ook Enexis met het verzoek om informatie m.b.t. Buurkracht en wat zij
voor ons zouden kunnen betekenen in het kader van ons project. Piet neemt contact
op met Enexis en houdt ons op de hoogte.
10.

Terugkoppeling en periodieke input DRO
De volgende zaak / zaken zullen aan het DRO worden gemeld:
1) Per 11 januari 2016 is de huisartsenpraktijk Kronenberg (v.h. huisarts Dr. Weling)
ondergebracht in BMV de Torrekoel. Hiermee wordt vrijgekomen ruimte, ontstaan
door krimp van basisschool de Kroevert, op een prima wijze ingevuld.

11.

Communicatie
Hier wordt vanaf nu een vast agendapunt van gemaakt. Volgende keer meer.

12.

Rondvraag
Piet: De onduidelijkheid m.b.t. de bezetting vanuit Kronenberg in de werkgroep
accommodatiebeleid Horst aan de Maas is opgelost met de afvaardiging van Marleen
Wijnen.

13.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 22.35 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 10 februari en zal
dan worden voorgezeten door Jan Philipsen.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 9 maart 2016.
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