Dorpsraadvergadering 8 januari 2014
Aanwezig:

Piet Kurvers, Piet Selen, Rick Thijssen, Erik Bovee, Ger Janssen, Jan
Philipsen, Lilian Appeldoorn

Afwezig: Frank Schuurmans, Mark van Lier
Piet Kurvers opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
-

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen;
De Hallo; men wil een stukje schrijven over de Kempkesstraat. Waar komt
de naam vandaan etc. Ger Janssen zal bij de Heemkundevereniging
informeren of zij meer info hebben. Mart Lenssen zal hiervoor benaderd
worden.
Contact gehad met Nicolette Seuren in verband met het speeltoestel op
het school/dorpsplein om de speelplaats meer uitdagender te maken.
De vraag wordt gesteld wie zich beschikbaar stelt om in de werkgroep
plaats te nemen. Lilian Appeldoorn zal dit gaan doen.
Frank Schuurmans sluit aan in de vergadering.
Erik Bovee geeft aan dat de dorpsraad een beschikking heeft ontvangen
dat de dorpsraad geen ANBI meer is.
Brief ontvangen over het groenonderhoud en dat de financiële
vergoeding gaat veranderen. We ontvangen binnenkort een
aangepaste overeenkomst.

3. Notulen vergadering en actielijst 11 december 2013
Notulen;
Mededelingen; punt VKKL; Hier is een werkgroep, moet zijn; Hier is de stichting
Welzijn Kronenberg en Evertsoord en het overlegplatform Evertsoord al mee
bezig.
Pagina 2 nr. 6 ; Nieuwjaarspluim Gemeente; ‘worde’ moet zijn ‘worden’.
Pagina 2 nr. 7 ; NL Doet; De laatste zin kan geheel verwijderd worden.
Pagina 3 nr. 8 ; SLK; ‘afgekeurd’ moet zijn; ‘niet gehonoreerd’ en de ‘gelukkige
winnaars’ moet zijn ‘gelukkigen’.
Pagina 3 nr. 11; op de Peelstraat (2x) en de Americaanseweg moet zijn; De
Peelstraat, De Hees en de Americaanseweg.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.
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Naar aanleiding van de notulen;
Jan Philipsen; Over kleinschalig vervoer; in de DRO kwam het over dat dit
opgepakt zou worden. Piet Selen geeft aan dat de status is dat eind december
de aanvragen ingediend moesten worden. In januari krijgen Kronenberg en
Evertsoord bericht hierover.
Piet Selen; De activiteit rond de Jeu de Boules baan zal begeleid cq.
aangestuurd moeten worden. Piet zal dit op zich nemen. Verder geeft hij aan
dat de komborden met de opschrift ‘finalist dorpsvernieuwingprijs 2013’
binnenkort geleverd worden.

4. Korte terugblik Nieuwjaarstreffen
Het was gezellig en drukbezocht. Weinig tot geen verbeterpunten te noemen.

5. Bouwen en Wonen

Er zijn heel wat belangstellenden voor dit project. Dit is mooi om te horen. Er zijn
vragen vanuit de dorpsraad die naar de volgende vergadering schuiven in
verband met de afwezigheid Mark van Lier. Erik Bovee zal contact opnemen
met Mark van Lier om te overleggen over de gemaakte kosten
(prioriteitsgelden?). De dorpsraad wil graag een helder beeld hebben van de
kosten en van de te verwachten kosten.

6. Activiteitenplan 2014
Update van de DOP. Dit zal uitgebreid moeten gebeuren en breed gedragen.
Alles wat met Kronenberg te maken heeft, meenemen in dit document.
De vraag is wat we zelf als Dorpsraad gaan doen;
Leven blazen in de Jeu de Boules baan.
Een vrijwilligersavond organiseren.

7. Nieuws van het Greenteam
Jan Philipsen; iedereen is erg tevreden. Alles is gerealiseerd wat van tevoren
beoogd was. Nieuw project zal zijn het verwijderen van het groen in de Bunder.
Deze aanplant is verouderd en moeilijk te onderhouden. Verder is er ontzettend
prettig gewerkt in een leuke groep.

8. Rondvraag
-

9. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 20.37 uur
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