
Dorpsraadvergadering 8 juni 2011

Aanwezig;  Piet Kurvers, Rick Thijssen,  Dianne Spreeuwenberg,  Erik Bovee, Piet Selen, 
Lilian Appeldoorn.

Afwezig; Frank Schuurmans, Marc van Lier, Jan Philipsen

Piet  Kurvers  (waarnemend  voorzitter)  opent  de  vergadering  om  20.30  uur  en  heet  de 
aanwezigen welkom.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
Geen toegevoegde agendapunten.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
Enquete van de vereniging van kleine kernen, inventarisatie welzijn Poolse migranten. 
Uitnodiging voor de eerste steenlegging BMV op 1 juli 2011.

3. Notulen en actielijst DR 11 mei 2011
Notulen: 
Blz. 3, agendapunt 7.  Er staat twee maal  'voorzitter' moet zijn 'waarnemend voorzitter'
Blz. 4, agendapunt 9. 'De school' weglaten, moet zijn 'Het ontwerp/plan is goedgekeurd'
Blz. 4, agendapunt 9. Tweede alinea 'stichting Torrekoel' moet zijn 'stichting 

 gemeenschapsvoorzieningen' en de laatste 2 zinnen van de 
 tweede alinea moeten weg. 'Ook t/m 'buiten'

Blz. 4, agendapunt 10. Regel 2, 'aanmeldingen en de' moeten weg.

De notulen worden met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd. 
 

Actielijst:
Fondswerving school/dorpsplein; Hierover is een mail naar Ger Janssen gestuurd. 
Feestbomen: Piet Selen heeft contact gehad met Ron Janssen.  

4. Kronenberg Veilig, plan noodpalen
Kaart met bosgrenzen lijkt niet helemaal te kloppen. Dianne neemt contact op met gemeente 
hierover. De huidige kaart gaat naar Lars Houbers.

5. Werkgroep centrumplan
De werkgroep is 7 juni jl. bij elkaar geweest. Welke functies willen we aan het nieuwe plein 
toekennen. Hoe zou het centrum eruit moeten komen zien. De werkgroep is op het punt 
gekomen  dat  er  deskundige  hulp  ingeroepen  zal  moeten  worden.  Er  is  contact  met  de 
opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen. Twee studenten zullen onder begeleiding van een 
docent  een  ontwerp  maken.  De  docent  zal  echter  betaald  moeten  worden  voor  het 
begeleiden van de studenten. De offerte zal door de voorzitter (wnd) doorgemaild worden 
aan de leden voor hun reactie/mening. Voordeel is dat de deskundigheid van de Hogeschool 
meegenomen wordt. Er wordt geadviseerd om de school enkele referenties van betreffende 
docent  mee te sturen met de offerte.  Als  er  verdere vragen over de offerte zijn,  kan de 
Dorpsraad hierover nog met elkaar in overleg gaan. 
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Van het toekomstige dorpsplein in Kessel-Eik blijkt een mooi ontwerp te bestaan. Proberen 
de architect te achterhalen en terugkoppelen naar Frank Schuurmans. Ook probeert men in 
contact te komen met de Dorpsraad in Lottum welke ook aan een nieuw centrumplan werkt.

De Kerk speelt een centrale rol in het nieuwe plan en daarom zal het kerkbestuur een keer 
uitgenodigd worden voor een gesprek met Piet Kurvers en Frank Schuurmans. Piet Kurvers 
heeft een conceptverhaal klaar voor de media om de gemeenschap op hoogte te brengen. 
De volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 28 juni om 19.30 uur in de Torrekoel.

6. Werkgroep Ommetjes de 8 van Kronenberg
Er wordt op dit moment weinig ondernomen. Er zijn namelijk overlappingen in het Ommetje 
met  Knopen  Lopen  en  hier  zullen  gesprekken  over  gestart  moeten  worden  of  dit  geen 
problemen oplevert. Woensdag 15 juni a.s. is er overleg met Jan vd Vight en Jo Geurts.  Jan 
Philipsen en Piet Selen sluiten aan vanuit de Dorpsraad. Erik Bovee bekijkt of hij ook aan 
kan sluiten. Mart Lenssen heeft contact gehad met Jan Philipsen en werkt op dit moment aan 
de teksten voor op de borden bij het Ommetje.

7. Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
De uitnodiging voor de eerste steenlegging is binnengekomen. De werkgroep communicatie 
heeft ervoor gezorgd dat de uitnodiging tot stand is gekomen. 
De mensen die slecht ter been zijn kunnen de ingang van de Torrekoel moeilijk bereiken. De 
aannemer zorgt voor een noodoplossing door een pad te realiseren langs de school zodat 
geen gebruik meer gemaakt hoeft  te worden van het schoolplein.  Door de auto’s op het 
schoolplein is de veiligheid in het geding. 

8. Fondswerving schoolplein – dorpsplein
Ger Janssen heeft contact gehad met Piet Selen. Voordat de fondswerving van start gaat, 
zal duidelijk moeten zijn wie uiteindelijk verantwoordelijk is. De vraag is of de school of juist 
de gemeente in  de toekomst het  plein en toestellen bij  gaat  houden/onderhouden.  Deze 
vraag is naar de gemeente gestuurd, maar hierop is nog geen reactie gekomen. De school 
zou wellicht  ook benaderd moeten worden.  Hoe is het  speeltuinbeleid van de gemeente 
Horst aan de Maas? Of is spelen bij de school een ander verhaal? Duidelijkheid hierover 
speelt een belangrijke rol bij het verhaal dat men gaat maken voor de fondswerving. Zodra 
hier  meer  duidelijkheid  over  is,  zal  de  school  als  eerste  benaderd  worden.  Het  is  ook 
belangrijk om te bekijken wat er wordt gedaan voor de jeugd van 12 jaar en ouder. 

9. Gezamenlijke collecte Kronenberg
Dinsdag 14 juni a.s. is de bijeenkomst. Alles is geregeld en iedereen is uitgenodigd. 

21.30 uur; Jan Philipsen sluit bij de vergadering aan.

10. Website en communicatie 
Rick Thijssen licht toe. De kleur is aangepast. Belangrijk is welke informatie er op de site 
moet blijven staan of er juist aan toegevoegd moet worden. Het handboek hoeft niet in zijn 
geheel  op  de  site  maar  kan  als  PDF  gedownload  worden.  Ieder  dorpsraadlid  die  een 
werkgroep trekt, wordt gevraagd gegevens en informatie over deze groep naar Rick Thijssen 
te mailen.
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Als de site klaar  is,  zal  hier  ruchtbaarheid aan gegeven moeten worden.  Bekeken wordt 
wanneer de site het beste de lucht in kan gaan. 

11. Rondvraag
Piet Selen; 
Hij  is aanwezig geweest  bij  het gezamenlijk overleg tussen de dorpsraden. Hier is Frans 
Werter  voorgesteld  als  ‘procesmanager  maatschappelijke  ondersteuning’  binnen  de 
gemeente Horst aan de Maas en hij heeft een verhaal gehouden over WMO. De presentatie 
wordt nog naar de Dorpsraad gemaild. Het is belangrijk dat dorpen hun belangen koppelen. 
Er komt een regiegroep en er wordt aan de Dorpsraad gevraagd om een lid hiervoor aan te 
wijzen. Via de Dorpsraad van Kronenberg zou ook een beeld verkregen kunnen worden over 
de situatie/vraag in Kronenberg zelf.

In Grubbenvorst zijn ze gestart met een pilotprojekt rond de dagbesteding voor ouderen.

Erik Bovee: 
Kruising De Hees / Starterstraat is erg gevaarlijk de laatste tijd. Hij wil dit kenbaar maken bij  
de gemeente. Erik Bovee zal een voorzet hiervoor maken en naar Dianne Spreeuwenberg 
mailen. 

Rick Thijssen; 
Hij  heeft een glasvezel bijeenkomst (Internet – bellen –tv) bijgewoont.  In elke kern zullen 
30% van de inwoners hieraan moeten deelnemen. Zijn het er minder dan zal Kronenberg 
hieraan niet meedoen. Het idee is goed, maar de vraag is of het te commercieel is. Er is een 
folder bij inwoners bezorgd. Er wordt besloten dat dit geen onderwerp voor de Dorpsraad is. 
Er wordt wel gevraagd of Rick Thijssen het onderwerp in de gaten wil houden. 

Jan Philipsen; 
Hij  geeft  aan  dat  het  niet  wenselijk  is  om  een  vrachtwagen  in  de  bebouwde  kom  van 
Kronenberg te plaatsen en zo alle parkeerplaatsen in te nemen. De gemeente is hier mee 
bezig.

Dianne Spreeuwenberg; 
Ze wil het voorzitterschap aan de orde stellen. Er is nu een waarnemend voorzitter die de 
vergaderingen leidt  en verschillende representatieve taken op zich neemt.  Iedereen gaat 
hierover nadenken en na de zomervakantie zal ieder zijn mening kenbaar maken. Dan zal 
actie ondernomen moeten worden om een definitieve vorm aan het voorzitterschap te geven. 

12. Sluiting  
De voorzitter (wnd) dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.30 
uur.
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Genotuleerd door Lilian Appeldoorn.

Vastgesteld in de dorpsraadvergadering d.d. 8 juni 2011.

Ondertekend voor akkoord door Dianne Spreeuwenberg, secretaris    ____________

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, wnd. voorzitter        ____________
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