Dorpsraadvergadering 9 december 2015
Aanwezig:
Gast:
Voorzitter:
Notulist:

Piet Selen, Erik Bovee, Ger Janssen, Rick Thijssen, Jan Philipsen, Mark van
Lier
Paul Janssen
Jan Philipsen
Ger Janssen

Jan opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
1.

Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
De volgende punten worden toegevoegd: Duurzame dorpen (agendapunt 11)

2.

Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen: geen
Ingekomen:
-

Gemeente, verslag bijeenkomst accommodatiebeleid
Gemeente, antwoord op vraag starterswoningen Torrekoel
Jury SLK, mening aanvraag SV
Groengroep, oproep wkzh 12-12, Arsbrook
VVD-HadM, uitnodiging bijeenkomst 26-11
Gemeente, uitnodiging startbijeenkomst procesteam Accommodaties
Gemeente, antwoord op vraag glasvezel
Gemeente, verslag DRO 16-11
Gemeente, brief verschillen DOP-III en dorpsfoto

Uitgaande post:
3.

Gemeente, vragen m.b.t. starterswoningen Torrekoel en aanleg glasvezel Hippisch
Centrum
Notulen vergadering 14 oktober 2015
Tekstueel:
Punt 4: Er wordt afscheid genomen van Frank die sinds februari 2011 lid is geweest van de
dorpsraad. Zijn kennis en kunde zal zeker worden gemist

4.

SLK aanvraag
De SLK aanvraag van de SV Kronenberg is door de jury positief beoordeeld en de
dorpsraad neemt hun advies over. Toekenning Euro 1.500, uitreiking op de
nieuwjaarsreceptie.
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5.

Actielijst DOP-III
De uitslag van de stemming m.b.t. prioriteiten levert het volgende op:
Realisatie van huurmogelijkheden voor jong en oud en koopwoningen (29). Er wordt
besloten hier een werkgroep voor op te zetten om er zodoende „kort op te blijven
zitten‟. Piet en Paul gaan naar de volgende raadsvergadering (22 december) om dit
onder de aandacht te brengen van de raad. Met name Roy Bouten, PvdA, is een
medestander. Paul kan dit ook oppakken via Facebook. Verder evt. gebruik maken
van het spreekrecht op de genoemde raadsvergadering. We moeten hier vol
bovenop blijven zitten om resultaat te bereiken.
Oproep in Klökske en Facebook doen voor mensen (alle leeftijden en groepen) die
mee willen trekken aan het DOP-III project “Wonen in Kronenberg”.
Ger zal de gemeente (Gertie) vragen of bekend is hoeveel huurwoningen er in
Kronenberg nog zijn en waar die staan?
Verder zal Ger Wonen Limburg en Woonwenz benaderen met de vraag hoeveel
mensen er uit Kronenberg bij hun ingeschreven staan voor een huurwoning.
Om de mogelijkheden van een beter gebruik van de Kerk te onderzoeken zouden wij
graag een gesprek aangaan met het kerkbestuur. Ger benadert Ger Pubben om een
afspraak te regelen. Daarna gezamenlijk bekijken of hier een werkgroep voor
opgezet kan worden.
Een aantal kleine wensen worden opgepakt door de stichting Welzijn. Welke dit zijn
wordt binnenkort duidelijk.
De Torrekoel is met de huisarts in gesprek om in Kronenberg een bloedprikpunt te
realiseren.
Verbetering fietspaden langs de Hees (nogmaals) bij de gemeente aankaarten.
Communicatie DR – dorpsbewoners in 2016 oppakken.
Verder zijn m.n. het behoud van een goed verenigingsleven en het behoud van de
basisschool vaak genoemd. Dit zijn punten waar niet direct actie op kan worden
ondernomen maar die, waar nodig, onze (blijvende) aandacht vergen.
Ook de mogelijkheden om in Kronenberg te komen tot een energie- en zorgcollectief
worden in 2016 opgepakt. Zie ook punt 11, duurzame dorpen.

6.

Oorlogssporen in Kronenberg
Aanvraag is weg naar de Heidemij en gemeente (2x voucher). Vouchers (totaal 1000
Euro) zijn inmiddels toegewezen, eenmaal voor inrichten wandelroute, eenmaal voor
educatief aspect. Piet gaat ook een aanvraag indienen bij het RABO coöperatiefonds.
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7.

Huisvesting
Zie punt 5, actielijst, item 1

8.

Greenteam
Jan heeft een rondje Kronenberg gelopen met de nieuwe contactpersoon van de
gemeente Monique Peeters. Snoeiwerk is besproken, afspraken moeten nog iets
concreter worden gemaakt. Al met al heel positief en een goede basis voor 2016. In
principe zorgt de gemeente voor de materialen, het Greenteam voor de arbeid. Echter
soms is het nodig eigen geld in te zetten om iets van de grond te tillen. Echter dit, bij
voorkeur, meer uitzondering dan regel.

9.

Inrichting speelplaats / dorpsplein
Erik en Mark hebben nogmaals een gesprek gehad met de school om de afspraken
vast te leggen m.b.t. onderhoud en beheer. Dit is tot beider tevredenheid gelukt en dit
onderwerp kan dus eindelijk van tafel. Zaken die in de toekomst te maken hebben met
onze verplichtingen worden door Erik en Mark opgepakt en afgehandeld.

10.

Nieuwjaarsreceptie
In tegenstelling tot wat op 11 november is besloten zal de nieuwjaarsreceptie op
zondag 10 januari (van 11 tot 13 uur) worden gehouden (3 januari is Prinsenbal). Ger
en Mark pakken dit verder op. Uitnodiging (via de mail aan verenigingen, werkgroepen
en vrijwilligers) en oproep Klökske / Hallo / Horst aan de Maas / Facebook / Website.
Namens de dorpsraad zal Jan of Piet kort terugblikken op 2015. Erik doet de uitreiking
van het SLK fonds aan de SV Kronenberg.

11.

Rondvraag
Ger: Vraagt of het mogelijk is om, naast bijdrages vanuit het SLK voor de grotere
projecten, af en toe een kleine financiële bijdrage te leveren aan leuke initiatieven
tot behoud of verbetering van de leefbaarheid in Kronenberg. Voorbeeld de
kerststal van de KJEM. Afgesproken wordt dat we dit soort kleine aanvragen van
geval tot geval zullen bekijken. Echter de dorpsraad wil geen commerciële getinte
activiteiten gaan sponsoren.
Erik: Nogmaals het verzoek aan de DR leden om a.s. zaterdag mee te helpen met
bomen planten in het Arsbrook.
Erik: Zoals al eerder gemeld heeft het DRO gevraagd om wetenswaardigheden te
delen met de andere dorpsraden. Hier zal een standaard agendapunt van
worden gemaakt zodat deze zaken tijdig aan Gertie kunnen worden gemeld.
Piet: Bloemetje voor de huisarts bij de opening van de nieuwe praktijk in de Torrekoel
op 11 januari. Erik pakt dit op.
Jan: Het is moeilijk om NL doet projecten te benoemen. Misschien dat we nog iets
vinden echter de tijd dringt. Erik en Jan bekijken dit.
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Paul: DR heeft een Facebook pagina. We doen hier nu echter niets mee. Willen we dit
medium meer gaan gebruiken dan zal hier aandacht aan moeten worden
besteed. Op agenda plaatsen en zaken communiceren. Dit geldt overigens ook
voor onze website. Past in verbetering van communicatie van de DR.
12.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering
om 22.30 uur. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 13 januari en zal
dan worden voorgezeten door Erik.

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 13 januari 2016.
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