Dorpsraadvergadering 9 april 2014
Aanwezig:

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

Afwezig:

Frank Schuurmans

Piet Kurvers opent de vergadering om 19.47 uur en heet de aanwezigen welkom.
De dorpsraad bestaat 20 jaar ! Hier wordt even bij stil gestaan en er is taart!

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
N.v.t.

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken

Ingekomen;
Terugkoppeling door gemeente rond gebiedsgericht werken. Piet Selen kijkt
of hij de betreffende stukken in bezit heeft.
Opgavenformulier Rozenfestival Lottum
Herinnering; uitnodiging LimburgLab op 12 april a.s.
Uitnodiging voor een gesprek op 15 april a.s. met de woningcorporaties en
de gemeente rondom woningbouw in Kronenberg. Mark van Lier meld zich
hier voor aan.
Voorinschrijving WIJ festival op 17 mei a.s.
Uitnodiging inzake nieuwe verbindingsweg op 17 april in de Sevewaeg;
Klankbordgroep, knelpunten oplossen e.d. Het is nuttig als iemand van de
dorpsraad aanwezig is. Het is belangrijk om te weten of er voor Kronenberg
knelpunten zijn. Ger Janssen en eventueel Erik Bovee zullen aansluiten.
Stand van zaken maatschappelijke beursvloer
Agenda en notulen DRO

3. Notulen vergadering en actielijst 12 februari 2014
Notulen;
Pagina 2; Wensbus; Bedrag te maximeren op 250 euro.
Datum aanpassen; Vastgesteld in de dorpsraadvergadering van 9 april 2014
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen;

Overlegplatform Evertsoord heeft 150 euro toegezegd in tegemoetkoming
kosten wensbus.
Aansprakelijkheidsverzekering; voegen we toe aan actielijst
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4. Bouwen en wonen
Mark van Lier; alle geïnteresseerden hebben ramingskosten ontvangen,
gespecificeerd voor elke woning. De materiaalkeuzes voor elke woning zijn
uitgewerkt. Er wordt binnenkort een vervolgafspraak gemaakt met het
adviesbureau en de geïnteresseerden. Op deze bijeenkomst moet het allemaal
concreet worden. De geïnteresseerden zullen aan moeten geven of ze
meegaan in dit project en hun voorkeur uitbrengen voor een kavel. Zodra
zaken concreet zijn, wordt de rol van de dorpsraad kleiner. Er wordt geopperd
iemand van buiten de dorpsraad te vragen. Mark van Lier heeft iemand op het
oog.

5. Inrichting speelplaats / dorpsplein

Lilian Appeldoorn; Maandag 7 april is de werkgroep bij elkaar geweest.
Dinsdagavond is een plan gemaakt. Er zijn diverse offertes aangevraagd.
Uitbreiding van de beschikbare ruimte is misschien mogelijk zonder dat de
bomen of drainage geschaad worden. Maandag 14 april a.s. gaat er een
aanvraag de deur uit voor een subsidietraject in samenwerking met Jantje
Beton; het heet ‘Gezonde Schoolpleinen’. De criteria zijn door zowel de
werkgroep als de directeur van school bekeken. 70 Scholen kunnen aanspraak
doen op subsidie. Aan 22 Scholen is deze subsidie al toegekend. Nog geen
enkele Limburgse school heeft een toezegging ontvangen. 9 Mei sluit de
inschrijving. We hopen snel uitsluitsel te krijgen.
20.33 uur Frank Schuurmans sluit aan.

6. Jeu de Boules toernooi

Piet Selen geeft aan dat er enkele mensen zijn benaderd, maar niemand wil de
kar trekken. Mark van Lier wil hierin meedenken. Jan Philipsen zegt ook toe. Er
wordt afgesproken dat de dorpsraad een keer een zondagmorgen samen
Jeu de Boules gaat spelen.

7. Nieuws van het greenteam
Jan Philipsen; Dinsdag is flink gewerkt van ’s morgens tot ’s avonds. Er zal hedera
geplant moeten worden om de gaten te dichten in de beplanting aan de
Peelstraat. Gaten moeten opgevuld worden met potgrond. De Peelstraat kost
enorm veel arbeid. Mark van Lier kan de potgrond halen op de dag dat het
greenteam werkt. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Frank
Schuurmans informeert naar de aanplant van Veldpaus bij de Jeu de Boules.
Een week eerder is Jan met Mart Peeters van de gemeente rond geweest. Hij
was zeer positief. Ook de algemene reacties op de Wilg zijn zeer positief. Lei
Buijsen heeft de zaak daar op zeer goede wijze gecoördineerd. Misschien dat
Hallo nog aandacht aan gaat besteden aan de beplanting van de Wilg in het
kader van WIJ.
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Piet Kurvers en Jan Philipsen hebben de school bezocht; Met Nicolette Seuren
(huidige directeur) zijn de afspraken met de vorige directeur nog eens
aangehaald. De schoolkinderen kunnen helpen met opruimen en schoffelen.
De perken op het schoolplein zijn door het greenteam ondertussen aangepakt
met hulp van schoolkinderen.
Ommetje; de bordjes zijn ondertussen overal geplaatst. Jan Philipsen laat een
tekening zien met de nieuwe route. Er komt een nieuw bord of sticker met de
juiste route. Er wordt geopperd de tekst en route ook te plaatsen op
Sevenum.nl. Wellicht ook op onze eigen website plaatsen.

8. DOP – III
Ger Janssen; de uitnodiging is klaar gemaakt. Er worden 3 suggesties voor data
genoemd. Dit is een startbijeenkomst om te kijken wie in het traject mee wil
doen.

9. Rondvraag
Jan Philipsen; Hij heeft op de radio een bericht gehoord over de wensbus. Hier
zouden geen mensen die in de WW zitten, op mogen rijden. In Kronenberg zijn
hier geen problemen mee. De betreffende vrijwilligers hebben zich van tevoren
bij de instanties hierover geïnformeerd.
DRO;
Samenwerking met gemeente; gemeente is bezig om een visie hierover te
herschrijven.
Gemeente
heeft
gevraagd
naar
verbeterpunten
in
overleg/contact met de gemeente. Deze worden in het hele verhaal
meegenomen. (Gemeente moet projecten die ze samen met dorpen
opstarten, ook op een goede manier afsluiten). (Vertegenwoordiging van
gemeente bij vergadering van Dorpsraad) Deze punten worden aan Gertie
doorgeven.
In Kessel hebben ze een digitaal marktplein. Hier staat heel veel informatie op
om inwoners te informeren. Suggestie wordt door de gemeente gedaan.
Zwerfafval; via site Horst aan de Maas melden en dan wordt dit opgehaald. Dit
is beleid en staat op de gemeentesite.
Slechte staat van fietspaden in Sevenum. Waar de pijpleiding is gelegd, is een
heel stuk fietspad weg.
Piet Selen; Wandelevenement met Pasen in het kader van wandelmaand april.
Er staat alvast een stuk in het Klökske. Er komt ook nog centraal een advertentie.
Tevens komt er een nieuwe wandelkaart uit. Wensbus; het begint langzaamaan
te lopen. Het heeft tijd nodig. Het tarief in Kronenberg en Evertsoord is met 0,50
cent omlaag gezet.
Piet Kurvers; Hij geeft aan eind van dit jaar te stoppen als voorzitter van de
dorpsraad. Ondanks pogingen van enkele dorpsraadleden om hem nog aan te
houden, is hij vastberaden in zijn besluit.
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10. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 21.45 uur
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