Dorpsraadvergadering 8 april 2015
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

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

Frank opent de vergadering om 19.48 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Verzocht wordt om de thema‟s Accommodatiebeleid en Verzoek het Nest toe te
voegen aan de agenda.

2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Verzonden:
Gemeente: verzoek om een informatieavond te organiseren i.v.m. de aanstaande
opening van het Hippisch Centrum aan de Peelstraat.

3.

Notulen vergadering en actielijst 10 september 2014
Tekstueel: Geen opmerkingen
Naar aanleiding van: geen opmerkingen

4.

DOP-III
Op 24 maart zijn de gesprekken gevoerd met 65+ en 26-65 in de Torrekoel. De middag
met de senioren is zeer goed bezocht (ca. 30 aanwezigen) terwijl de avond voor de
volwassenen aanmerkelijk minder (8 personen) werd bezocht. Echter de werkgroep is
met de uitkomst van beide gesprekken tevreden, de kwaliteit zit niet altijd in de
kwantiteit. Verder was er uitgesproken lof van de senioren over de dorpsraad.
Op 16 april is het gesprek met de jongeren gepland in het KJEM gebouw. Paul
Janssen en Tom van Enckevort (KJEM) en Mieke Cruijsberg (Synthese) helpen mee
met de organisatie.
Na dat laatste gesprek kan het DOP document worden afgerond en kan een algemene
presentatie aan bevolking en gemeente worden voorbereidt.

5.

Bouwen en Wonen
De 3 over gebleven „kartrekkers‟ zijn bezig met het laten maken van een tekeningen.
Er heeft zich nu een commerciële partij gemeld die het hele plan over wil nemen en de
resterende woningen daarna wil verkopen of verhuren. Rest nog de vraag of het 6 of 8
woningen gaan worden. Binnen nu en een maand verwachten we meer duidelijkheid.
In de vergadering van 13 mei bekijken of dit punt in de openbare notulen op deze wijze
mag worden gepubliceerd.
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6.

Inrichting speelplaats / dorpsplein
De werkgroep die bezig is met de herinrichting van het speelplein / dorpsplein wacht
nog steeds op een uitnodiging van het bestuur van de Torrekoel voor een gesprek. De
werkzaamheden liggen redelijk op schema maar het wordt moeilijker om vrijwilligers te
krijgen. De inschatting is dat fase 1 na de meivakantie klaar zal zijn.
Realisatie en planning van fase 2 hangt sterk af van het binnenhalen van de benodigde
subsidies.
Invoegen verzoek „t Nest.
Kinderopvang ‟t Nest heeft begin 2015 Kinderopvang Ratjetoe overgenomen. Om de
locatie in Kronenberg aan te duiden vraagt ‟t Nest toestemming om een naambord te
plaatsen bij de hoofdingang van het speelplein aan de Meerweg. Met het bord heeft de
DR niet zo‟n probleem echter wel met de gevraagde locatie. In het nieuwe komplan is
afgesproken om zo weinig mogelijk borden te laten plaatsen langs de wegen in de kern
van ons dorp. Wij stellen voor een bord op te hangen aan het gebouw van de Kroevert
onder het logo. Piet Selen neemt de verdere afhandeling op zich (plaats en tekst).

7.

Nieuws van het greenteam
Het Greenteam is op 7 april weer begonnen. Het is nu zaak de afspraken met de
gemeente (wie doet wat) aan te scherpen, Jan en Erik nemen dit op zich.
Jan meldt dat de Opschoondag is uitgevoerd door 5 leden van het Greenteam met hulp
van 2 inwoners (dank aan fam. Sijbers, Meerweg). De hoeveelheid rommel die is
verwijderd uit het buitengebied was indrukwekkend. Ger zal hier in het Klökske in een
artikel positieve aandacht aan besteden.

8.

Informatieavond Hippisch Centrum
Onlangs stond in de krant dat de opening van het Hippisch Centrum in Kronenberg kan
worden verwacht in juli. Daarop, en omdat wethouder Driesen dit al heeft toegezegd,
hebben wij de gemeente gevraagd om een informatieavond te organiseren zodat we
bijgepraat worden over de opening, de verwachte activiteiten en hoe alles straks zal
(moeten) gaan lopen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op ons verzoek.

9.

Communicatie met bewoners
Dit thema wordt pas opgepakt als het DOP-III is vastgesteld met de bijbehorende
activiteitenlijst. Ger stelt voor om vaker een bepaald thema of een activiteit van de
dorpsraad onder de aandacht te brengen van de inwoners via het Klökske en de
website. Hierdoor worden de inwoners geattendeerd op lopende zaken en of
activiteiten die een bepaald (positief) resultaat hebben opgeleverd. Goed voor de
promotie van het werk van de dorpsraad.

10.

Ingelaste agendapunt
Accommodatiebeleid Gemeente Horst aan de Maas.
Piet Selen heeft zich aangemeld als lid van de werkgroep, helaas deze is vol. We
worden wel op de hoogte gehouden over de verdere ontwikkelingen.
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11.

Rondvraag
Piet : is naar de informatiebijeenkomst “Sportdorp Sevenum e.o.” geweest. Hij meldt
dat voor Kronenberg Ger Hoogers (voorzitter SV) in de stuurgroep zitting heeft.
Piet : Piet gaat samen met Mark naar de informatieavond op maandag 20 april over
energiecollectief. Er wordt een oproep in het Klökske geplaatst voor \overige
geïnteresseerden om met hun mee te gaan.
Jan : Wie kan er op 13 april naar het DRO? Iedereen is bezet dus Jan probeert toch
zelf te gaan.
Ger : Er is afgesproken dat iedereen op toerbeurt het voorzitterschap tijdens de DR
vergaderingen op zich zal nemen. Nu blijkt dat een aantal er niet voor voelen.
Afgesproken wordt dat Piet (tevens vaste reserve), Erik, Frank en Jan dit op toerbeurt
gaan doen. Ger zorgt zoals afgesproken voor het notuleren.
De eerstvolgende vergadering (13 mei) zal worden voorgezeten door Piet, de
vergadering van 10 juni door Jan en de vergadering van 8 juli door Erik.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 21.14 uur

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 13 mei 2015.
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