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Dorpsraadvergadering 8 februari 2017 
 

Aanwezig: Piet Selen, Rick Thijssen, Ger Janssen 
Later: Erik Bovee 
Gasten: Leo van Horen, Toon v.d. Hulst, Ger Pubben 
Voorzitter: Piet Selen 
Notulist: Ger Janssen 
 
Piet opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
Leo van Horen: Vraag nogmaals aandacht voor de problematiek van hondenpoep langs de 
straat bij zijn woning aan de Meerweg. Hij stelt voor om in Kronenberg op diverse plaatsen 
poeplocaties in te richten zodat hondenbezitters hun honden niet meer langs de weg hoeven 
laten poepen. Op meerdere plaatsen ook poepzakjes ophangen en bordjes "hier niet 
poepen". De DR zegt toe hier aandacht aan te zullen besteden via het Klökske en het 
aankaarten van het probleem (en de mogelijke oplossingen) bij de gemeente. Het blijft echter 
een hardnekkig probleem dat veel meer door de hondenbezitter dan door de hond wordt 
veroorzaakt. 
 
Toon van der Hulst: Vraagt aandacht voor het slechte bereik van mobiele telefoons in 
Kronenberg. Aangezien steeds meer mensen de vaste telefoon „afschaffen‟ en dus bij alarm 
of in spoedgevallen aangewezen zijn op mobiele verbindingen kan een slechte „dekking‟ 
leiden tot gevaarlijke situaties. “Het doel van het kabinet is dat overal in Nederland, altijd 
tenminste één netwerk voor mobiel bellen en internet beschikbaar is” aldus Minister Kamp 
van Sociale Zaken in december 2016. De dorpsraad zal de gemeente aanspreken en vragen 
om actie ter verbetering van de dekking in Kronenberg. 
 
Verder maakt Toon zich zorgen m.b.t. de grote plannen van het ECdP m.b.t. het bosgebied 
in Kronenberg. De dorpsraad houdt hier een vinger aan de pols d.m.v. frequent overleg met 
de gemeente en verdere initiatiefnemers. 
 
Ger Pubben: Aanwezig i.v.m. agendapunt “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw 
Kronenberg”. Hij meldt dat het kerkbestuur samen met Dhr. Swillens een eerste onderzoek 
gestart zijn en dat alternatief / aanvullend gebruik van de kerken in Sevenum en Kronenberg 
hierbij bekeken wordt. Over enige tijd worden burgers uitgenodigd aan deze zoektocht deel 
te nemen, nu nog niet bekend wanneer. Dit onderwerp is daarom ook nog niet uitgewerkt in 
het Accommodatierapport Kronenberg dat onlangs gepresenteerd is aan de gemeente. 
Binnenkort komt we een informatieavond over de clustering met de federatie Horst. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt aandacht besteedt aan dit thema. 
 
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 

De volgende punten worden toegevoegd:  
 
- verlichting schoolplein 
- verlichting parkeerplaats Torrekoel 
- activiteitenkalender 
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2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
 
Ingekomen:  
 

 diverse correspondentie trottoir Simonsstraat (Hofmans) 

 diverse correspondentie Accommodatiebeleid Horst aan de Maas 

 hondenpoep Leo van Horen 

 gemeente inz. woningbouw Kronenberg 

 diverse correspondentie ECdP 

 gemeente: aanpassing bijdrage Prioriteitsgelden (€ 8589 -> 8500) 

 Peel en Maas, uitnodiging zelfsturing Helden, 31.3 

 Peel en Maas, uitnodiging dorpendag Meijel, 1.4 

 DRO, uitnodiging bijeenkomst 13 feb. Afgemeld geen thema's. 

 Toon v.d. Hulst, verzoek om aandacht inz. telefoonbereik en ECdP 

 voorstel maandelijks overleg met wethouder inz. ECdP. Voorstel 1-3, 5-4, 3-5 en 
8-6, telkens van 17-18 uur. Wie kan? 

 oproep gemeente tot medewerking aan communicatieplan Viduro inz. ECdP. Evt. 
uitnodigen voor de eerste bijeenkomst op 1-3.  

 Spirato, uitnodiging inspiratiefestival Middelaar, 22 maart, 19-22 uur. 

 Toekenning prijs Kern met Pit inz. Oorlogssporen incl. Bord. 

 toezegging subsidie inz. Duurzaam Door, werkgroep EnergieKronenberg. 

 uitnodiging startbijeenkomst laaggeletterdheid 
 

Verzonden: 
 
- diverse correspondentie gemeente inz. ECdP, woningbouw, stal van Dinther, 

accommodatiebeleid, trottoir Simonsstraat, goedkeuring inzet Prioriteitsgeld voor 
oorlogsmonument, etc. 

- diverse correspondentie inz. SLK 
- diverse correspondentie Leo van Horen inz. hondenpoep 
 
Mededelingen:  
 

3. Notulen vergadering 14 september 2016 
 
Zie notities op afdruk. 
 
Daarna worden de notulen zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
4. Project “Oorlogssporen in Kronenberg” 

 
Project loopt voorspoedig. Werkgroep is bezig met inrichting plek voor monument aan 
het Bedelaarspad. Gemeente wil dat hiervoor een vergunning wordt aangevraagd. 
Nadere afspraken worden gemaakt met de eigenaar van het perceel. 7 oktober is de 
dag van onthulling met nogal wat inbreng van 'derden' omdat het memoreert aan een 
gebeurtenis uit de oorlog. De HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) heeft de werkgroep 
benadert voor het samen oppakken in het kader van een euregionaal project.  
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Idee is om samen met de HAN en de school een lespakket samen te stellen voor de 
basisschool. 

 
5. Project “Wonen in Kronenberg” 

 
Op 1 feb. zijn we door wethouder Vostermans en Bart Peelen geïnformeerd omtrent de 
ontwikkelingen rondom de bouw van tijdelijke huurwoningen. De gemeente is met 
Woonovatie bezig met een concept tekening gebaseerd op plaatsing op het trapveldje 
van speeltuin den Bunder. Daarnaast is door de gemeente de bouwvergunning voor de 
5 starterwoningen naast de Torrekoel goedgekeurd. 
 

6. Project “EnergieKronenberg” 
 
Project loopt voorspoedig. Deze week is een 1e artikel in het Klökske geplaatst. 
 

7. Project “Multifunctioneel gebruik Kerkgebouw Kronenberg” 
          Zie gesprek met Ger Pubben. 

 
8. Project “Kronenberg veilig – WABP” 
         Geen nieuws. 

 
9. Voortgang accommodatiebeleid HadM 

 
Op 18 april krijgt Kronenberg de gelegenheid om een presentatie te geven voor de 
commissie Samenleving. Hiervoor staat 15 minuten spreektijd welke naar eigen 
goeddunken kan worden ingevuld. Er zal een gezamenlijke presentatie uitgewerkt 
worden met de accommodatiehouders e.e.a. in overleg met Huub Vousten. 
 

10. SLK 
 
Geen nieuws. 
 

11. Communicatie 
 
Naast de normale berichtgeving m.b.t. nieuws uit de werkgroepen willen we de  
activiteitenkalender weer nieuw leven inblazen. Op dit moment komt er bijna geen 
nieuws meer binnen van de verenigingen en dit zal dus opnieuw uitgezet moeten gaan 
worden. Ger geeft aan geen tijd te kunnen vrijmaken om deze kalender bij te gaan 
houden. Voorlopig zal Rick dit doen maar met de mogelijkheid dit op korte termijn door 
te schuiven naar iemand anders. Erik gaat hier iemand voor te benaderen. 
 

12. Greenteam  
 
Men wacht op de nieuwe aanplant voor Den Bunder. Daarna kan het nieuwe seizoen 
worden opgestart. 
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13. Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM 
 
Vanwege gebrek aan agendapunten is het DRO van 13 feb. afgelast. Voor de 
volgende vergadering aandacht vragen aan de naleving van de verordening door de 
gemeente. Volgens ons wordt er nu niet op tijd gecommuniceerd m.b.t. thema‟s die wel 
benoemd zijn in de verordening. Wat is het gevoel van de andere overlegraden? 
 

14. Rondvraag 
 
Piet inz. verlichting schoolplein: tijdens het uitkomen van de jeugdprins zijn een paar 
lampen beschadigd op het schoolplein. Momenteel zijn deze allemaal uitgeschakeld 
i.v.m. kortsluiting in het systeem. We proberen de daders te achterhalen zodat deze 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. We  zoeken naar een oplossing hoe dit zo 
goedkoop mogelijk te repareren i.v.m. het beperkte budget van de Dorpsraad. Er zal 
een oproep in ‟t Klokske worden geplaatst. 
 
Piet inz. verlichting parkeerplaats Torrekoel: Door de bebouwing van de percelen 
grenzend aan de parkeerplaats van de Torrekoel is de noodzaak ontstaan om de 
verlichting te gaan herinrichten in samenspraak met huidige en toekomstige 
aanwonenden. Richting gemeente aangeven dat er binnenkort naar gekeken moet 
worden in overleg met De Torrekoel  en bewoners.  
 
Recepties Carnaval. Erik en Piet gaan hier namens de dorpsraad naar toe en zorgen 
voor een passende attentie. 
 
ECdP: Ger Pubben wil graag mee naar de infoavonden van gemeente richting 
dorpsraden. Om dit mogelijk te maken is hij per direct toegetreden tot de werkgroep 
ECdP en kan dan met ons mee op de eerstvolgende bijeenkomst op 1 maart a.s. Rick, 
Piet en Ger P. gaan hier naar toe. Als Rick niet kan dan gaat Ger J. mee. Onderling 
afspreken wie rijdt. Op 1 maart met gemeente en overige dorpsraden afspreken wat er 
verder gebeurd op de voorgestelde info avonden. Mogelijk dat deze overlegstructuur 
dan wordt aangepast. 
 

15. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 
om  22.20 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 8 maart, aanvang 
19.30 uur in de Torrekoel en zal dan worden voorgezeten door Erik Bovee. 

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 8 maart 2017. 


